










কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক, “দেশবন্ধু-স্বৃত্ি,, 
“গিরিশগ্রতিভ1”। সাহিত্য-সম্্রাটু “বস্কিমচন্্র”, “ইও্ডিয়ান স্টেজ 

( পাচ খণ্ডে ), “ভারতীয় নাট্যমঞ্চত, প্রভৃতি বছ গ্রন্থ 

লেখক, গিরিশ-নাট্য-সংসদেের ডিরেক্টার, বঙ্গভাষা 
সংস্কৃতি সন্মেলনের মূল সভাপতি ও 

“বজ শ্রী” সম্পাদক-__ 

ডক্টুর হেশ্েওরঞথ দাশগুপ্ত 
প্রণীত 

বুক গ্্যাণ্ড 
কলিকাতা 



প্রকাশক-__ 
শ্ীশৈলবিহারী ঘোষ-_বি, এ, 

বুক স্ক্যাণড 
১/১।১এ৯ বঙ্িম চাটার্জি স্্রীট, কলিকাতা । 

গ্রথম প্রকাশ-_ চৈত্র ১৩৫২ 

মুল্য--৫২ 

মুদ্রাকর-_ 
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য 

শৈলেন প্রেস 
৪) সিমলা! স্ট্রীট, কলিকাতা 



শ-তনগ-সভ্র 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 

শ্রীরণে_ 
যে মহাপুরুষের বিরাট ত্যাগের আদর্শে দেশমাতৃকার সেবাত্রতে 

ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, যিনি কন্মীগরণকে পরমাত্বীয় জ্ঞান করিতেন, 

স্বাদদশের আপামর জনসাধারণের জন্য যিনি দিবারাত্রি অবিরাম পরিশ্রম 

করিতেন, দেশহিতকল্পে নিভীঁকভাবে কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়। দেশের 

জনমত যিনি ম্ববশে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাহার কণ্মপন্থাই 

আজও ভারতের মুক্তি কামনায় একমাত্র পন্থারূপে প্রতিপালিত 

হইতেছে, সেই বাঙ্গলার দধিচি, ভারতের নেপোলিয়ান, পরম ভাগবত 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গ্রীচরণে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম খণ্ড 

তক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম । 

দীন সেবক-- 

হেমেন্্রনাথ 





নিবেদন 

শ্রীতগবানের কপায় “ভারতের জাতীয কংগ্রেদের ইতিহাস” প্রকাশিত হইল। 

কিন্তু ধাহার এঁকান্তিক সহায়তায় গত পনের বৎসর যাবৎ আমার গাহিত্য- 
জীবন পুষ্ট হইযাঁছে, আমার সেই পরমাত্মীয, কর্মমবীর, মহীপ্রাণ ছাত্র 
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্রাচার্যা মহাঁশয় আর ইহজগতে নাই । আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ভাঁবে তাঁচার আত্মীর কল্যাণ-কামনা করিতেছি। তাহার 
সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান দেবেত্নাথও যে পিতার ন্যাঘ তুলারূপ সাহিত্যান্ুরাগী 
ও সহাম্বভৃতিশীল, ইহা! খুবই আনন্দ ও গৌরবের বিষিষ। 

এই কংগ্রেস-ইতিহাসের উদ্ভবের একটি বিশেষ কারণ আছে। কয়েক 

ব্সর পূর্বে, কংগ্রে ওয়ার্কিং কমিটির অন্ততম বিশিষ্ট সভ্য ডাঃ পষ্টভি 
পীতাঁরামিয়া ইংরাজী ভাষাঁষ একখানি কংগ্রেসর হতিগম গ্রণয়ণ 
করিয়াছেন। পুত্তকখাঁনি পড়িযাই বাঁঞঙ্গলার প্রতি গ্রন্থকারের ওধাপীন্ত 
দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হহয়াছি । মহামতি গোখেল যে বরাবর বলিতেন 

“আজ বাঙ্গল! যাহা ভাবিবে, আগামী কলা সমগ্র ভারত তাঠা করিবে” 
একথার সত্যতা সম্বন্ধে কেহই নংশধ করিতে পারিবেন না । আর গোঁখেলের স্ায় 
এতবড় প্রত্যক্ষদশী ও স্পষ্টবাদী দ্বিতীধ ব্যক্তি তৎকাঁশে ভারতে ছিলেন কিন! 
আমি জ্ঞাত নহি । ইলবাট বিন আন্দোলনে বাঙ্গলার শক্তিতে গ্রথমে কংগ্রেস 
অস্কুরিত হয) পেনেল কজ্জনের কাধো উহ। মরসতা পাঁভ করে, আর বঙ্গতঙ্গ ও 
স্বদেশী আন্দৌলনেই ভারতেব কংগ্রেন"প্রতিষ্ঠান বেশ একটি জীবন্ত মতেঞজ মহারুহে 
পরিণত হুয়। 

কংগ্রেস গ্রতিষ্ঠায তখন বাঙ্গলা এবং মহারাষ্ট্রের অবদানহ ছিল সর্বাপেক্ষা 
বেশী । পরে ১৯২*খুষ্টাবের মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত নবজাগরণের ইতিহাপের 
কথ! সর্ববাদিসম্মত হইলেও, দেশবন্ধু চিত্তরঞজনের বিরাট ত্যাগেই অনহযোগের যে 
প্রকৃত গ্রাণ-সধ্চার হয়, আর কংগ্রেসও প্ররুতভাবে বলশালী হহয়৷ উঠে, তাহ 
বিস্বৃত হইলে ইতিহাঁস কেবল অসম্পূর্ণ নয়ঃ বিকৃত হইবে বলিযাঁই মনে" করি। 
পরবস্তী বরে (১৯২১খু:) গ্রথম আহন অমান্য আন্দোলনেও সমগ্র ভারতের 
বিশ হাজার রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে বাঙ্গলার অবদানহ ছিল যোল হাজার । 
বাঙ্গলার দেশবন্ধু-গ্রদর্শিত নীতিই আজ ভারতের কংগ্রেলের প্রধান নীতি। 
এমতাবস্থায় বাঙ্গল! উপেক্ষিত হইলে প্রত্যেক জাতীবতাঁবাদী ভারতবাসীর প্রাণে 
ঘষে আঘাত লাগিবে, তাহা স্বাভাবিক । তাই ডাক্তার সীতারামায়া রচিত 
ইতিহাসের সংশোধন হিসাবে একথানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া তখন উত্তর দিতে 
খুবই উদগ্রীব হইয়াছিলাম | 



(২) 

কিন্তু ইচ্ছাথাকিলেও নান! কার্যের বাহুলয তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই । 
একাজ প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীমান অমূল্যভূষণ 
চট্টেপোধ্যায। কংগ্রেমসেবী না হইলেও ইনি চিন্তাশীল, “বঙ্গ শ্রী” মাসিক 
পত্রের প্রধান কর্াধ্যক্ষ। ইনিই আমাকে “বঙ্গ হাতে” গত ১৯৪০ খুঃ হহতে 
মাসে মাসে কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিতে উৎসাভিত করেন। সেই উতপাঁহ ও 
ইম্পিরিযাঁল লাইব্রেরীতে আন্নঙ্গিক গবেষণা ঈশ্বরাভ গ্রহে এহ জাতীম 
ইতিবৃত্ত রচিত হইযাছে। আমি আমার প5কম্মী শ্ীমান 'অমুলা ও শ্রীমাঁন 
শৈলেন্দ্রনাথ সেনের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

এ পধ্যন্ত যে কয়খানি কংগ্রেসের শতিহাস রচিত হতয়াছে তন্মধ্যে 

ডাঃ আনি বেসান্ত ও শ্বগীষ অন্থিক। মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে কিছু কিছু বিবরণ 

আছে । শ্রাধুক্ত ঠেমেন্দ্র প্রা ঘোষ মহাশবের হতিতাসেও কিছু সংবাদ 
পাওয়া থাঘ। শ্রীযুক্ত চপলাবান্ত ভট্টাচীর্ধ্যও কংগ্রেমের প্রস্তাবাবলী লিপিবদ্ধ 
করিয়া একখানি পুস্তক বাহির করিযাছেন__অগ্রগামা বিধাম তাহারা আমার 
ধন্বাদাহ । কিন্তু ভবিষ্যৎ কংগ্রেস-হতিহাস শিবভীন যজ্ঞের নামান্তর না হয, 
(11910010 আ10110016 1110100৯ 00570 00041) এই  প্রযাসেহ এই গভীর 

দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি । ফলাফপ ভগবানের হাতে । 

লিখিত কাগজপত্র বহুদিন ফেলিয়া রাঁখিয়াছিলাঁম। পরে আমার একান্ত 
ন্লেহভাজন বঙ্গভাঁষা সংস্কৃতি সন্মেলনের সুযোগ্য সম্পাদক শামান সুধীরকুমার মিত্রের 
এীকান্তিক আগ্রভে হহাব প্রকাশে অগ্রসব হই। সর্বশেষে স্বীকার করিতে 
হইবে যে বুঝষ্ট্যাপ্ডের সন্বাধিকারা আমার অন্যতম ন্নেহশীল শ্রীমান শৈলবিহারী 
খোঁষের একান্ত সহাযতা ভিন এই পুস্তক সকলের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম 

না। তাহ হহাদিগক্ে আশীর্বাদ করিতেছি । 

“বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই”__সাহিত্য-সম্াট বঙ্কিমচন্দ্রের এহ অভিযোগের 
সামান্ত স্থালন হইলেও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 

শ্রীহেমেক্দ্রনাথ দাশগুগ্ু ৷ 
১২৪।৫ ঝি রসা রোড, কলিকাতা 

চৈত্র ১৩৫২ 



সুচীপত্র 
প্রথম অধ্যায় ১-৯১ 

জাতীয় মহামমিতি উদ্বোধনের পূর্ন জননাধারণে ইতিহাঁস। 

রাঁমমোহন রায়ের পরিকল্পনা «, বাটন সাহেবের কালা আইন ও 

ইংরাজগণের মংহতি ৬ ব্রিটিশ ইত্ডিযান এ/সাসিযেশন ৭, দীলকরগণের 

অত্যাচাব ৯-১৮ মধুস্দন ও দেবেন্রনাথ ১৯, ঠিম্মমেলা ২১২৩) বঙ্ষিমচন্দ্রের 
পরিকল্পনা ২৪-২৭ হেমচন্ত্র ২৮, ভারতমাতা ২৯-৩৩, জ্যোতিরিন্তর নাথের 
পুরুত্রম ও সরোজিনী ৩৪-৩৬, সুরেন্ত্রনীথ বন্দ্যোপাধাঁষ, হও্য়ান লীগ ও 

ঈত্রিয়ান এসোসিয়েশন ৩৭, ইলবাট বিল, ব্রাটনসন, রীপন ৩৯ ৫৪ স্তরেন্ত্র নাথের 

মোকন্ধমা ৫৪, মসক্লে ৫৬ বঙ্থিমচন্দ্র আনন্দমঠ ৫৮ ও বন্দেমাতরম, ভিক্ষানীতি 
পলিটিকা ৬৫) ধর্মের আন্দোলন ৬৬-৬৯ ভিউম ও ভাবতের অন্যান্ত বাঁজনৈতিক 
সভা ৬৯-৯১ ভারতীয় কংগগ্রুসের প্রথম অধিবেশন, (১৮৮৫ ) বোম্বাইতে উমেশ 

বন্দেযাপাধ্যাঘ ৮০-৯১। 

দ্বিতীয় অধ্যায় কযেকটি অধিবেশন... ১ ৯৩-১২৮ 

দ্বিতীয অধিবেশন কলিকাতা (১৮৮৬) দাদা ভাই নৌরজী--৯২-১০৫) 

তৃতীয--মান্দ্রীজে ( ১৮৮৭ ) বদরুদ্দি॥ তাষেরজী ১০৫-১১৭, অশ্বিনী দত্ত ১১৭, 

চতুর্থ এলাগাখাদে (১৮৮৮) জর্জ উল ১১৮-১২৮ নর্ড ডফরিন ও 

মাইক্রান্কোপিক মাইনরিটি ১১০-১২৪) জনরাঁহট ১২৫ মঠামতি গ্লাডষ্টোন ও 

জাতীয়তা বিরোধা শিবপ্রসাঁদ ১২৮। 

তৃতীয় অধ্যায় (কংগ্রেস ও সংস্কার). ১৮৮৯-১৮৯২১ ১২৯-১৯৪ 

পঞ্চম অধিবেশন বোদ্বাইতে ওযেডারবার্ণ চার্লন্ ব্রা লো ১৩১-__গোখেল, 

তিলক ১৩১১ নটন ও দ্বারকা গঙ্গোপাধ্যায ১৩১, রিফর্ম্বের ইতিভাস ১৪০ 

দেওয়ানী গ্রহণ, ছিয়াত্রের মন্বন্তর, আনন্দমঠ, রেগুলেটিং য়যাকট) বিভিন্ন মনন্দ। 
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১৮৫৮ সালে ১লা নভেম্বর মভাঁরাণী ভিক্টোরিয়ার নিজহস্তে শাসন ভার গ্রহণ 

১৪৪, ১৮৬১ খুষ্টাব্েব ইপ্ডিঘা কাউন্সিল য্যাক্ট ১৪৫) ১৮৯২ সালের প্র ১৪৭ 

নৌরভী, ম্যাঞ্লিন ও চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদ ১৪৮-১৫২ ষষ্ঠ অধিবেশন ১৮৯০ 

কলিকাতায ফেরোজশা মেটা ১৫৩-১৬ মাপূজা নাটিকা ১৫৮-১৬০। 

৭ম নাগপুরে ১৮৯১ আনন্দ চালু ১৬১৭ অষ্টম এলাহাবাদে ১৮৯২ উমেশ 

বন্দ্যোপাঁধ্যায ১৬২, নবম লাহোরে ১৮৯৩ দাদা ভাই নৌরজী ১৬৩, দশম মান্দ্রীজে 

১৮৯৪ আলফ্রেড ওযেব ১৬৪, একাদশ পুণায় ১৮৯৫ সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬৪) 

দ্বাদশ কলিকাতাঁর বীডন উদ্যানে ১৮৯৬ রহমত আলি সিয়ানী ( ১৬৪-৬৫) 

ত্রয়োদশ অমরাবতীতে শঙ্কর নায়ার ১৮৯৭ ( ১৬৫-১৭৬)১ বঙ্গবাপী মোকদদমা 

১৬৫ মণিপুর তিলক, হীরক জুবিলী প্রেগ, নাটুছয়, শিক্ষাবিভাগে বৈষম্য, 

দক্ষিণ আফ্রিকা ও গান্ধী ১৭৯ ম্যাকেঞ্রি বিলি ১৮১ চতুর্দশ মান্দ্রাজে ১৮৯৮ 

আনন্দ মোহন বস্থ ১৮২-১৮৬ লর্ড কাঁজ্জন ১৮৫-৮৬ বিবেকানন্দের উপদেশ 

১৮৭-১৯০ পঞ্চদশ লক্ষৌ ১৮৯৯ রমেশ দত্ত ১৯-১৯৪, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, 
ষোড়শ লাহোরে চন্দ্রভারকর ১৯০০-১৯৪ | 

চতুর্থ অধ্যায় নৃতন শতাঁীতে কলিকাতায ১৯৫-২১৪ 

মহারাণী ভিক্টোরিযা ও পেনেলের বাঁধ) সপ্তদশ অধিবেশন কলিকাতীয 

(১৯০১) দীনশাওখাচা অন্বিকা মজুমদার, সরলাদেবী, মহারাজা মুণীন্ত্রন্র ও 

কবি অতুল প্রমাদ সেন। 

নবযূগের সুচনা । 

বন্দেমাতরম্। 
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৮. ০৫ ০৮০৬. ০0০1: 

ভারতের জান্টীন্ন কংগ্রেস 
প্রথম অধ্যায় 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জাতীয় মহামন্মেলন বা কংগ্রেসের 

জন্ম। প্রথমে ইহ! ছিল বৎসরান্তের একটা মিলনসভা মাত্র । কিন্তু 

পরে ইহাই ক্রমে একটী মহামহীরুতে পরিণত হইয়াছে । জাতীয় 
মহাসমিতি আজ জাতীয় বিশাল শক্তিতে সমুদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

ইহার প্রভাব কাহাকে না নত করে? একদিন ইহার সুবিশাল 

শক্তিই ইহার সাধনা পূর্ণ করিবে । 

কিন্তু ন্যুনাধিক এই সার্ধ শতাব্দীতেই কি কংগ্রেস এত অমোঘ 
শক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে? সেদিনই কি সবে ইহার জন্ম 
হইয়াছে? সত্যই কি এত অল্প দিন হইতে ইহাকে বাড়িতে 

দেখিয়াছি? ঠিক তা নয়। ফুল তো একদিনেই ফোটে না। 

কত যুগ-যুগান্তরের সাধন! যে ইহার পশ্চাতে নিহিত থাকে, কে তাহার 
তত্বান্ুসন্ধান করে? আমাদের জাতীয় ইতিহাসও সে দিন হইতেই 

আরম্ভ হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় আধ্ধযগণ নিজ শৌর্যা। 

স্বাধীন চিন্তা ও কৃষ্টির প্রভাবে হিন্বৃস্থানকে যে পুণ্যভূমিতে পরিণত 

করিয়াছেন, সেই সাধনা সমভাবেই তাহার রক্তের ভিতর দিয় 

প্রবাহিত হইয়! কেবল নিজের স্বধশ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই সঞ্জীবিত 
রাখিতে সমর্থ হয় নাই, পরন্ত ক্রমে নবাগত ভ্রাতৃবৃন্দেরর_-শক, হুন, 

পাঠান, মোগল প্রভৃতি সকলকেই সমভাবে আপনার করিয়া লইয়াছে। 

এই ষুগ-যুগান্তরের সাধনাই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে দেয় 
নাই, এই সাধনাই ক্রমে ইহার প্রাধান্য বাড়াইয়াছে, আর এই 
সাধনাই কালে ইহার প্রভৃত্ব বিস্তার করিবে । 



২ অরতের তীয় কংশ্রেস 

বস্তুত, রি ও ও জা ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জাগত-হমান 
তাহার রন্ধে রক্ধে_স্বাধীনভাব তাহীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত। 

একবার এই জাতীয়তা -শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল 'দিশ্লীশ্বরো বা 
জগদীশ্বরো বা" বাদসাহ আকবরের শাসনকালে। ভারতের যখন 

বড়ই ছুঃসময়, সমগ্র ভারতের সমরাট্রূপে তখন আকবর শাহের 
আবির্ভাব হইল, রাজপুত বীরগণ পদানত হইয়াও সন্তোষ-হাদয়, 
বাদলাহের সদয় ব্যবহারে তাহার বিমোহিত-চিত্ত। ভারতীয় সভ্যতা, 

ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান, ভারতীয় মহাকাব্য, ভারতীয় জ্ঞানগ রম! 

আকবর শাহকে যুদ্ধ করিল, তিনি তাহাদের আভিজাত্যশক্তি বুঝিলেন 

এবং এই আভিজাত্যের তেজত্বিতা উপলব্ধি করিলেন। সম্রাট 

আকবর রাজপুত-গৌরবে অসহিষ্ণু, হইয়া উঠিলেন, সে গৌরব চূর্ণ 
করিতে তিনি কৃতসম্কল্প হইলেন। সকলে জালবদ্ধ হইল, হিন্দুর 
আত্মবিস্মৃতি আসিল, তুকাঁর হাতে কন্তা দান করিয়া মূর্খ হিন্দু প্রবল- 
প্রতাপ সম্রাটের পদপ্রান্তে সে আভিজাত্য-গৌরব জলাগ্ুলি দিল। 
সকলেই জাতীয়তা বিসর্জন দিল বটে, কিন্ত একজন প্রাণ দিতে উদ্ভত 

হুইলেন, কিন্তু মান বিসর্জন দিলেন না, বীরদর্পে আপনার প্রদীপ্ত 

তেজোগর্র্ব রক্ষা করিলেন। বীরবর প্রতাপসিংহ বিপুল শক্তির 

বিরুদ্ধে একা দাড়াইয়া জাতির গৌরব রক্ষা করিলেন-__তিনি 
জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিলেন-_-ম্বাধীনতার জন্য, মানের জন্য আত্ম- 

বিসর্জনই ভারতবাসীর কাম্য ।” সকলে বিমুগ্ধ হইল, তুকী-পদানত 
জাতিবুন্দও প্রশংসা করিতে লাগিল, সহোদর শক্ত শক্রুপক্ষ ত্যাগ 

করিয়। ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, মোগল রাজকবি পূর্থীরাজও প্রতাপকে 
আপনার গর্ধব রক্ষায় উদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই প্রতাপ 

আবার সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং 
তাহার সাধনা জয়যুক্ত হয়। তিনি ভারতীয় জাতীয়তা রক্ষা করেন। 
জাতিত্ববলে একাকী গ্রতাপ ভারতের মান রক্ষা করিয়াছিলেন। 

' প্রতাপের সমসাময়িক আর ত্বই জন বাঙ্গালী বীরও এ সময়ে 
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আপন আপন অঞ্চলে আভিজাত্যগর্্' জাতীয়তা-গৌরব ও মানরক্ষা 
করিতে পশ্চদ্পদ হন নাই। বাঙ্গালার ( যশোরের ) প্রতাপাদিত্য 

যুদ্ধ করিয়া মোগল-সেনাপতিকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিলেন, আর বাঙ্গালার 
বিক্রমপুরের কেদার রায় আরাবালি পর্ধবতরাজি সংরক্ষিত না হইয়াও 
নৌযুদ্ধে মানসিংহকে পরাভৃত করিতে সমর্থ হয়েন, আর কিছুদিন 

পরে আবার বাঙ্গালার সীতারামও ফৌজদারকে পরাভূত করিয়া 
আদর্শ রাজ্য গঠনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কয়েক বংসর পরে 

আবার মিবারের রাণা রাজস্িংহ ও মারহাট্টা-হূর্য্য শিবাজী ছুই দিক্ 
হইতে এমন ভাবে মোগল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি একেবারে শিথিল 
করিয়। দেন যে, কে বলিবে যে ভারতীয় বীর স্বজাতি রক্ষার জঙ্া, 

স্বধম্ম রক্ষার জন্য, স্বদেশ উদ্ধারের জন্য কখনও কোন অবস্থায়ই 
পশ্চাদ্পদ হইয়াছেন? তাই বলিতেছিলাম, যত ছুদ্দিনই আসিয়া 
তাহাকে আচ্ছন্ন করুক না কেন, ভারত বারংবার বিদেশীয় কর্তৃক 
হয়তে। বিজিত হইয়াছে কিন্তু ভারতবাসী কখনও আপনার মান, 
জাতিত্ব ও স্বাধীনতার আকাঙ্ষ। বিসর্জন দেয় নাই, কখনও দিতে 
পারে না। জাতীয়তা বোধ ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাগত | 

সে দিনও দেখিয়াছি বাঙ্গলার ভেদবুদ্ধি, বিশ্বাসঘাতকতা, মহারাষ্ট্রে 
ঈর্ষা, বিদ্বেষ, মহীশুরে কৃতত্বতা যখন ভারতীয় জাতীয় জীবন পঙ্কিল 

এবং অধস্তন স্তরে অবনমিত করিয়াছিল, সেই সময়েও বাঙ্গলার 

মোহনলাল, বীর মীরমদন, মহারাষ্ট্রের মলহর রাও, বাজীরাও, আর 

মুসলমান সিরাজদ্দৌল! ও হায়দরপুত্র টিপু স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন-_মাতৃ-ন্বরূপিণী ভবানী ও অহল্যাবাঈও 

স্বীয় নারীত্বের পূর্ণমর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। 
অতঃপর ইংরাজ আসিয়া বাঙ্গলা দখল করিল। পলাশী-কলম্ব 

ললাটে বহুন করিয়া মিরজাফর নবাবী গদিতে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু 

অকন্মণ্য নবাব কেবল_গুলি খাইতেন, শাসন করিতেন না। এই সময়ে 
আবার তাগ্যান্বেধী কাশিমালীর ভাগ্য ফিরিল_-তিনি নবাব হইলেন। 



& ভারতের,জাতীয় কংগ্রেস 

কিন্তু অবস্থায় পড়িয়া! জাতীয়হৃদয় মিরকাশিমের আত্মবোধ জাগিয়া 
উঠিল, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের-__ শ্বেতাঙ্গ-বণিকগণের অসমদশিতা' 
তাহার প্রাণে ব্যথা দিল। প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পাদির বিনাশ- 

সাধনে তাহার শোণিত উত্তপ্ত হইল, ইংরাজের সহিত তাহার বিরোধ 
অনিবার্ষ হইল। বাঙ্গলার মান রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়া নবাব 
মিরকাশিম স্বীয় সর্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইলেন । 

_ইহারই পাঁচ বৎসর পরে রামমোহন রায়ের জন্ম হয় হুগলীতে। 
আর এই সময় হইতেই ভারতের বর্তমান জাতীয় ইতিহাসের আরন্ত। 
রামমোহন যখন এই জাতীয়তার বীজ প্রথমে রোপণ করেন, তখন 

বাঙ্গল! সম্পূর্ণ ইংরেজ করতলগত-_-আর হেষ্টিংস, ওয়েলেস্লি, ময়রার 

শাসন-কালে সমগ্র ভারত তখন উহাতে আবদ্ধ হইবার উপক্রম 

হইয়াছে । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তখন এক জন ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ 
লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক ভারতের শাসনকর্তা হইয়া আসিয়াছিলেন । 
তিনি রামমোহনকে চিনিলেন, তাহাকে সাহায্য করিলেন, রামমোহন 

প্রোথিত জাতীয় বীজ তাহারই সাহায্যে অঙ্কুরে পরিণত হইল। 
রামমোহন মনে করিলেন ইংরাজী ন! শিখিলে দেশবাসীর মধ্যে 

আত্মবোধ জাগিবে না, তাই তিনি ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা 

কবিলেন। জাতিধম্মনিবিবশেষে ভারতবাসী যেন চাকুরী লাভ করিতে 
পারে, বিলাতে আন্দোলন কারয়। তাহাও পাশ করাইলেন।* তিনি 

সর্ধদাই বলিতেন স্বাধীনতার বিরোধী জাতি পরিণামে জয়লাভ 
করিতে পারে না। 1870601195 10 11991 97) 7100১ ০1 

1681000817১ 10959 788০1: 1061) 710 1109]. 11] 1) 01011111661) 

$00089৯[স1-_৮তাই তিনি অষ্িয়ার প্রবল শক্তির নিকটে ছূর্ববল 
নেপলসের হতোছ্মে এতই অিয়মাণ হন যে, বাক্ল্যণ্ড নামক জনৈক 

ইংরাজের সহিত পূর্বে সাক্ষাতের কথা স্থির হইলেও তিনি তাহার 
সঙ্গে দেখা করেন নাই । আবার 13910710 7311] পাশ হওয়ায় এতই 

সক 108,700820 01051667496 ০£ 1888. 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস & 

আনন্দিত হন যে, জনৈক বন্ধুকে লেখেন, “জাতির মুক্তি এবং সমগ্র 

জগতের মুক্তি দেখিতে আমি একান্ত উদ্গ্রীব। রিফর্শ বিল পাশ না 
হইলে আমি ইংরাজ জাতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম।” 
এই স্বাধীনতা-প্রিয় রামমোহনই ইংলগ্ডে স্বাধীনতার পতাকা- 

বহনকারী ফরাসী জাহাজ দেখিয়া উহ! থামাইয়া তাহাতে উঠেন 

এবং (107৮) (1101) (11027 10 17৮100 বলিয়া আনন্দ প্রকাশ 

করেন |৭' 

রামমোহন বিলাতে গিয়াও তাহার জাতীয় পোষাক পরিত্যাগ 

করেন নাই। ব্রাহ্মণ পাচক ও ভূতা হরিদাসকে সঙ্গে লইয়াছিলেন 

এবং ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপের নিমন্ত্রণে ভোজন-মজলিসেও জাতীয় 

ভাব বিসজ্জন দেন নাই । 

বর্তমানের স্বাধীন ভারত" রামমোহনেরই প্রথম কল্পনা । এই 

স্বাধীন ভারতকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন তিনি ইংরাজের বন্ধুরূপে 
এবং এপিয়ার পথ-প্রদশক রূপে । 440110001001910 10018, 

11110911001 1110 10110190 1১110000 010) 01 01701 137191) 8110 

11919)0 810 15010110101" 01 45517% 

রামমোহন পরলোকপ্রাপ্ত হন ১৮৩৪ সালে । গুপ্ত কবি তখন 

২৩ বংসরের যুবক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন চতুর্দশ বৎসরের বালক 
_মধুসুধন দত্ত, হরিশ মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় রাজনারায়ণ 
বন্থ তখন দশ বৎসরের কিশোর । দীনবন্ধু পাঁচ বংসরের শিশু । 

আর মহামানব রামকৃষ্ণ পরমহংস ইহারই ছুই বংসর পরে ভূমিষ্ট হন। 

বঙ্কিম, কেশব, হেমচক্দ্রও চারি বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা 
সকলেই সমধিক পরিমীণে জাতি-গঠনে সহায়তা করিয়াছেন । 

রামমোহনের মৃত্যুর পনের বৎসর মধ্যেই একটি ভয়ানক আন্দো- 
লনে জনশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। বাঙ্গলার জিলায় জিলায়, পল্লীতে 
পপ 1. পলি পপ 

1 ইতিপূর্বে উত্তমাশা অন্তরীপে উঠিবাঁর সময় সিড়িতে পিছলাইয়া রাজা 
পায়ে গুরুতর আধাত পান। 



৬. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

পল্তীতে, প্রজাগণের হর্দশা তখন চরমে উঠিয়াছিল। ১৭৮৪ সালের 

পিটের ইত্ডিয়া য়্যাক্ট অন্ধুযায়ী কলিকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত 
হয়। ক্রমে জিলায় জিলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী জাদালত স্থাপিত 

হয়। মফঃম্বলের ফৌজদারী আদালতে কিন্তু ইংরাজগণে বিচার হইত 
না তাহাদের বিরুদ্ধে নালিসের বিচার হইত সুপ্রীম কোর্টে। ফলে 

অভিযোগের কারণ থাকিলেও, কলিকাতা আসিয়া মফঃম্বলের লে'ক 

অভিযোগ করিতে সাহস পাইত না । অর্থেও কুলাইয়া উঠিতে পারিত 
না। এ সময়ে আবার নীলকর কুগীয়াল সাহেবের এক এক জন 
ছু্ধর্য জমিদার হইয়া উঠিলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচার অসহা হইল, 

ক্রমে উহা চরমে উঠিল। উদ্ার-হ্ৃদয় বীটন সাহেব তখন এই সকল 

অত্যাচারের মূল বিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। তিনি ১৮৪৯ 

খুষ্টা্দে চারিখানি আইনের পাগুলিপি প্রস্তুত করেন।* বীটন সাহেব 

দেখিলেন যে, কেবল কৃষকবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারের প্রতী- 

কাঁরই যথেষ্ট নয়, কোম্পানির দেওয়ানী বিচারকগণের রক্ষার বিধান 

করাও আবশ্যক । কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলেন বটে, সফলকাম হইলেন 

না। ইংরাজগণের মধ্যে তখন অসাধারণ সংহতি; তাহারা এই 

বিলকে “কাল! আইন” 131 1১৩ বলিয়া আখ্যা দিলেন। বীটন 

সাহেবকে উপহাস, বিদ্ধপ ও অপমান করিলেন; আর এ দেশে ও 

বিলাতে আন্দোলন চালাইবার জন্য ৩৬ হাজার টাকা চাদা করিয়া 

সংগ্রহ করিলেন। এই আন্দোলনে দেশ কীপিয়া উঠিল। একা! 

রামগোপাল ঘোসের বজ্রনির্ধোষ-ধ্বনি শ্রুত হইল, কিন্তু প্রবল প্রতি- 

ন্দিতায় ক্রমে উহা স্তব্ধ হইয়া গেল। ৭ 
পোপ শশী শপ | সপে সপ টি পশিস্প শাপপিিশ সা শা পা পাস ৯ শিন্পিশিশ এ সপ্ত শিপ লা পপি 

ক] 7) ০1 0 রি 10712 িভানিটারি 11011) ডি রা 

101) 01 61) 18১0 17018 (10101077553 00010711081] 000১, 

2 10:50 01 504৫) (190180110 6119 1)015118695 01 1161 719.1956)) 

19070109819 ১০০]০০৮১ 
):101866 01 তে 06 100 016 10:06900190 01 ]0010191 0111001১, 

4 0078 06 %) 406 10৮ 60810১৮0007 100 00101751795 0007১ 



ভারতে জাতার কাং্সেস নী 

দেশীয়গণ হারিলেন বটে, কিন্তু এ অপমান তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ 
করিল; স্তাহারা ইংরাজের সংহতির ফল দেখিলেন এবং অতঃপর 
আপনাদের সমবেত শক্তি বৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কলল হইলেন। এই 
সংহতির ফলই [310১1 [00190 ১9900918001) | ১৮৫১ সালের ৩১শে 

অক্টোবর ইহার প্রতিষ্ঠ। ৷ রাজ! রাধাকান্ত দেব ইহার প্রথম সভাপতি 
এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক । 

ইহার পরের ঘটনাই ইতিভাস-প্রসিদ্ধ সিপাহি বিদ্রোহ। 

অসম্তোষেই ইহার স্থষ্টি কিন্ত জাতীয়তাবোধে ইহার বৃদ্ধি। তাই বুঝি 

বিদ্রোহীগণ পলাশীযুদ্ধের তারিখটিকেই প্রথম আক্রমণের দিনরূপে 

নির্দেশ করিয়াছিলেন । পঞ্চনদের খালসার মনে তখন ঘোর অসস্তোষ 

নানাসাহেবের পেন্শন তখন বন্ধ, বাসীর রাণীর ৭. তেজোদ্দীপ্ত বাষী 
“মেরী ঝাসী নেহি দেঙ্গি' তাতিয়া টোপি, কুমার সিংহের বীরত্ব--সেই 
অনলে বিরাট ইন্ধন জোগাইয়াছিল। সেই মহাবিপ্লবে হিন্দুমুসলমান 
একতাবদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহানল 

নির্বাপিত হইয়াছিল-দয়ালু) ন্যায়পরায়ণ ও স্থির-মস্তিফষ ভাবত 
শাসনকর্তা ক্যানিংএর তৎপরতায়। তিনি ভারত ও ইংলগ্তের বন্ধন 
দৃট়ীভূত করিয়।৷ অপূর্ব ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও তেজন্িতার দৃষ্টান্ত 
রাখিয়া গেলেন । 

১৮৫৭ এরু মিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৮৫১-এর বঙ্গলার জাগরণ 

এতছুভয়ের নীতি এবং আদর্শে আকাশ-পাতাল গ্রভেদ। ১৮৫৭ 

সালের সেই বিদ্রোহে বারাকপুর, বহরমপুর ও রাণীগঞ্জে প্রাথমিক 
চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্ত বাঙ্গালী তাহাতে যোগ দেয় নাই। 
- দেয় নাই-_-অনেকটা ধর্্মাদর্শে একটা স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ চরিক্র- 
বলে। যেবাঙ্গালী এক দিন দেশবন্ধু চিত্তরপ্তীনের নেতৃত্বে বিরাট 

কাধ্যকুশলতায়, অবিশ্রান্ত সংগ্রামে, আত্মবোধের- প্রেরণায় সমগ্র জগতে 

1 সমসাময়িক অনেক ইংরাজ বলেনঃ] 15219100181 নি 600 ০2010 
[1%1) 210010596 0109 11)018/) [99০01)16, 
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প্রমাণ করিয়াছিল “হিংসার ঘ্বোতন1 কেবল শক্তি, সময় এবং সংহতির 

অপব্যয় মাত্র” আরও প্রমাণ করিয়াছিলেন “অহিংসনীতিতে 

স্বাধীনতা অর্জন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হিংসায় কখনও আমরা 

প্রকৃত অধিকার পাইতে পারিব না--”সেই বাঙ্গালী সেই বিদ্রোহে 

কিছুমাত্র সহান্থৃভূতি না দেখাইয়া বড়ই বুদ্ধিমত্তা ও বিচারবুদ্ধির 
পরিচয় দিয়াছিল। 

পর বংসরেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হয় এবং 

স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়। স্বহস্তে প্রজাশাসন গ্রহণ করেন। লর্ড 

ক্যানিং ভারতের প্রথম প্রতিনিধি (10007 ) | 

মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে (0891), চ১7:00181018101) ) ভারতের 

ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে অনেক আশার বাণী পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৬১ 

ৃষ্টাব্দে কাউন্সিল ফ্যাক্ট পাশ হয় এবং পর বৎসরেই কলিকাতান্ক 
হাইকোর্ট প্রতিষিত হয়। 

কিন্ত অতঃপরও রাজ্যের বিশৃঙ্খল৷ বু হয় নাই । যদিও 
মহারাণী স্বহস্ত-স্বাক্রিত বাণীতে প্রদে.শ প্রদেশে, জিলায় জিলায়, 

মহকুমায় মহকুমায় ঘোষণা করেন যে তাহার অধিকৃত যাবতীয় প্রজার 
জাতি, বর্ণ ও দেশনিধ্বিশেষে সুশানে সকলের সমানাধিকার বিদ্যমান 

রহিয়াছে, তথাপি ইংরাজ-বাবসায়ীগণ কর্তৃক দেশীয় প্রজার প্রতি 

স্থানবিশেষে এরূপ অত্যাচার অন্থুষিত হইতে থাকে যে, দেশবাসী 

মনে করেন__ 
“রাজ্জী ইউরোগীয়দিগকে ছৃর্দম দারুণ ব্যান্ত্রের ন্যায় ছাড়িয়া দিয়া 

এ দেশীয়দিগকে উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত কি ভারতবর্ষের শাসন্ভার 

গ্রহণ করিয়াছেন ? জগদীশ্বর এই নিমিত্ত কি ইংরাজ জাতিকে ছুস্তর 

সাগর পার করিয়া এ দেশে আনিয়াছেন? ভারতবর্ষ সন্বন্ধেকি এই 

তাদের কর্তব্য ? মুসলমান অধিকারেও এইরূপ ঘটনা বিরল ছিল ।”* 
সীল সা ৮ শী সত স্পীশাশীপ্পপাি লি শপ পপ সা শী পিপিপি 

১ *সোমপ্রকাশ ২১শে মাঘ, ১২৬৯। 

+ ফষ্টুর চরিত্র কাল্পনিক নয়। খুলনায় বন্কিমের সচিত এরূপ চরিত্রের 

রর বুঝাপড়া হইয়াছিল । 
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এই অত্য/চারের সামান্য পরিচয় সাহিত্য সম্রাট বন্িমনন্্ 
চন্দ্রেখরে' ফষ্টর ৭* চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বঙ্গদেশই 
নারারূপ অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। তখন নীলকর 

সার টইবদের ভয়ানক অত্যাচার । কুঠিয়াল সাহেবের! চাবীকে দিয়! জোর. 
করিয়া নীল চাৰ করাইত। অর্থকষ্টে, খণের দায়ে, খাজনার তাগাদায় 
চাঁষ| দাদন লইত। কিন্তু নীল আদায়ের জন্য সাহেবদের অত্যাচারের 

অবধি থাকিত না । প্রজার সঙ্গে চুক্তিপত্র সাধারণতঃ এক বৎসরের 

জন হইত। কচিৎ ছুই বা তিন বংসরের জন্য হইত। হিসাবনিকাশের 

সময়ে খরচের ঘরে আমিত--(১) রাঁয়তের নামে দাদনের টাকা, 

(২) চুক্তিপত্রের ষ্ট্যাম্পেব দাম, (৩) বীজের মূল্য। আর জমার 
ঘরে আমিত রায়তগণ-প্রদন্ত কয় গাড়ী নীলের চারা । সাধারণতঃ 
রাঁয়তের ভাগ্যে আর পাঁওনা হইত না । নীলকরের পাওনাই আবার 

পর বংসরের হিসাঁবে সব্বাগ্রে উঠান হঈত। এইরূপে রায়তের ভাগ্যে 

পাওনাতো! কিছু হইতই না, বরং বকেয়া বাকী ফি বংসরে ক্রমেই 

বাড়িয়া যাইত । এই অবস্থাই দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদপণে” আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে ্ 

“নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, 

একবার লাগলে মার উঠে না” 

কেবল দীনবন্ধু নয়, ১৮৬০ হইতে ১৮৮৪ সালই বাঙ্গালা দেশে 
সাহিত্যিকের যুগ বলিয়া পরিগণিত। রাজনীতি ও জাতীয়তার 
উদ্ঠোগ-পর্বেব যে তিনজন গ্রন্তকারের অবদানে বাঙ্গালা-দেশের জনশক্তি 

গড়িয়া উঠে, তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায়, হেমচন্দ্র 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য । মধুসৃধন, রঙ্গলাল ও 

নবীনচন্্রও গৌণভাবে তাহাদের সমকক্ষত! করিয়াছেন । এতঘ্যতীত 
প্রভাকর ও ভাস্কর, হিন্দু পেটি-য়ট ও সোম প্রকাশ, বঙ্গদর্শন ও আর্ধ্য- 
দর্শন, বান্ধব ও ভারতী প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রও বিশিষ্টভাবে 
সহায়তা করিয়াছে । এ যুগে সাহিত্য যদি জনমত গঠনে সহায়তা না 
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করিত, . তবে পরবত্তী কালে রাজনৈতিক আন্দোলন এত অধিক শক্তি 
ধারণ করিতে সমর্থ হইত না । বস্তুতঃ এই সমস্ত গ্রন্থকার এবং পন্রিকা 
সম্পাদকগণ যেভাবে জনশক্তি গঠন করিয়াছেন, স্বপন সহয্লেগে 

, তাহাই রাজনৈতিক আন্দোলনে মহীরুহ ধারণ করিয়াছে । ষ্ভীই 
বলিতেছি জাতীয় মহাঁসমিতি গঠনে বাঙ্গালার রাঁজনীতি-বিশারদগণ 
অপেক্ষা বাঙ্গালার সাহিত্যরথিগণের নিকটে আমরা কম ঝণী নই। 

আর সেই খণদান সর্ধবপ্রথমে করেন দীনবন্ধু মিত্র। 
রঙ্গলাল, বঙ্কিম ও মনোমোহন সকলেই কবি ঈশ্বর গুপ্ত 

মহাশয়ের শিষ্য । ইহারা সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে গুপ্ত কবির 
নিকটেই জাতীয়তা শিক্ষা করেন। স্পষ্টবাদিতা, স্বাদেশিকতা ও 

জাতীয়ভাব ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান সম্পদ ছিল। তিনি যখনই লেখেন__ 
“ভ্রাতৃভাব ভাঁবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে 

প্রেমপূর্ণ নযন মেলিয়!। 

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি 

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥৮ 

অমনি শিষ্তগণের মধ্যেও জাতীয়ত। প্রবাহিত হইয়া যায়। 

অল্পদিন মধ্যেই (১৮৫৯ সালে) কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

“পদ্মিনী” কাব্যে ভীমসিংহের মুখে নিয়লিখিত বাণী আরোপিত করিয়। 
দেশবাসীকে উদ্দীপিত করিলেন-__ 

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চাঁয়রে, কে বাঁচিতে চায়? 

দাঁসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়রে, কে পরিবে পায়? 

কোটিকল্প দাঁস থাক! নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়। 
দিনেকের স্বাধীনতা দ্বর্গ-স্ুথ তায় হে, স্বর্গ-সুখ তায় ॥ 

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, বাহুবল তার। 
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, দেশের উদ্ধার. 

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তাঁর নেই হে, তুল্য তার নাই।” 

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে-নীলদর্পণের কথা৷ বলিতেছিলাম সেই অমূল্য 
গ্রস্থেরও গ্রন্থকার ঈশ্বর গুপ্েরই অন্যতম প্রধান শিল্ত দীনবন্ধু মিত্র। 
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আর এই গ্রন্থই সেই সমুয়কার একটা ঘোরতর অত্যাচার নিবারণে 
প্রধান সহায় হইয়াছিল। এই নীলকর অত্যাচার ঝা প্রজাবিস্রোহ 
সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আবশ্যক । | 

বাঙ্গালার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাহেব (91 

[7509110 1781118)) সাধারণতঃ নীলকরগণের পক্ষবর্তী ছিলেন। 
তিনি মনে করিতেন নীল রপ্তানীর জন্য তাহাদের চেষ্টা প্রশংসার । 

তাহার শাসনকালে অনেক নীলকর সাহেব কালেক্টর ম্যাজিষ্্রেটদিগের 

সহিত মিশিতেন, ক্লাবে যাইতেন এবং তাহাদের সহিত খানাপিনায় 
যোগ দ্রিতেন। তাই প্রজাগণের বিশ্বাস ছিল যে, গভর্ণমেপ্টও নীলের 

অংশীদার। এই ধারণা ভরান্ত-_-সন্দেহ নাই, কিন্তু বদ্ধমূল হয় নীলকর- 
গণের প্রতি ফ্রেডারিক সাহেবের সদয় ব্যবহারে । বস্তুতঃ নীলকরগণের 
বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ আনিতে সাহস করিত না, আনিলেও কোন 

ফল হইত না । নীলকরের অত্যাচারে দেশ জর্জরিত হইয়। উঠিল। * 
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৬২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে এতই বাড়িয়! উঠিল যে, গত্যন্তর 

খু'জিয়া না পাইয়া প্রজাগণ বুঝিলেন আত্মশক্তিতে নির্ভর ভিন্ন কোন 
উপায় নাই। আর এই শক্তি তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
লাগিল-_সম্পূর্ণ সংহত ও অহিংস ভাবে। স্থানে স্থানে অত্যাচার 
অসহ্য হওয়ায় হাঙ্গামা হইয়াছিল বটে, কোন কোন স্থানে কুঠিও 
ভন্মীভূত হয় সত্য, কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল, আর যেখানেই হইত 
অল্পসময়ের মধ্যেই সাহেবরা প্রজার সংহতি নষ্ট করিয়া ফেলিত। 

কিন্ত যশোহর, নদীয়া, মুশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে কৃষককুলের সংহত 

নিরুপদ্রপ ও এক্যবদ্ধ আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট স্থির থাকিতে পাঁরিলেন 

না। প্রজার দুর্দশায় বড়লাট ক্যানিংও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষাও প্রজাগণের সঙ্ঘবদ্ধতাঁয় তিনি অধিকতর 

শঙ্কিত ও উদ্দিগ্ন হইলেন । তিনি লেখেন যে, কোন বুদ্ধিহীন নীলকর 

ক্রোধে বা ভয়ে যদি একটা গুলী নিক্ষেপ করিয়া ফেলে, তবে বোধ 

হয় বাঙ্গলার প্রত্যেক কুঠিতেই আগুন ধরিয়া যাইবে। 
৫] ৮৯১০16 %011 61৮1971১906 ৯ ৮০০]: 76 ০1১৪0 116 01)078 
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(31: ) লেফটেনাণ্ট গভর্ণর হইয়া আসিলেন। ১৮৬০ সালের 
বর্ধাগমে তিনি ভাগীরথী, যমুনা! প্রভৃতি নদী ভ্রমণকালে প্রজাগণের 

দুর্দশা] দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ১৮৬০ 
সালে লিখিত তাহার মন্তব্য হইতেই এই আন্দোলনের গভীরতা 

উপলদ্ধি করা যাইবে__ 
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কৃষককুলের সঙ্ঘবদ্ধতার, সমবায় শক্তি ও বিনআ্র এবং শান্ত 

ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব আর কালবিলম্ব করিলেন 

না। ইতিপৃব্বেই তিনি বিচক্ষণ সিভিলিয়ান সিটনকারকে সভাপতি 
করিয়া একটি কমিশন বসাইয়াছিলেন। ইহাই “ইণ্ডিগে কমিশন, 

নামে খ্যাত। কমিশনে প্রজাগণ জন্তষ্ট হন, কিন্তু নীলকলেরা হাড়ে 

হাঁড়ে চটিয়া যান। তাই সার জন বাধ্য হইয়া! তাহাদের সন্তোষার্থ 

একটা নিষ্ঠুর আইনের প্রবর্তনাও করেন। ইহাই ১৮৬০ সালের 

১১ আইন নামে অভিহিত । ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেগণকে অসম্ভব ক্ষমতা 

প্রদান করা হয়। যদি কেহ নীলচাষে প্রজাকে বাধা দ্রিত, তবে এই 

আইনে তাহার দণ্ড হইত, আর তাহাতে আপিল চলিত না। 



১ _.. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

যাহা হউক উপরোক্ত কমিশনে সম্ত্রাস্ত ইংরাজ সিভিলিয়ান, 
সদ্বাশয় পাদরীমহোদয়গণ, নীলকর, দেওয়ান, জমিদার) রীয়ত, 
নিরপেক্ষ ভদ্রলোক ও মাংবাদিকগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং 

সিটনকার প্রমুখ কমিশনের সমগ্র সভ্যবৃন্দ একমত হইয়া স্বীকার 
করেন যে, নীলচাষে রায়তর লাভ হইত না । এ কমিশনে যে-সমস্ত 

অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হয়, তাহাই অবলম্বনে এবং ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতায় তাহা সজীব করিয়া দীনবন্ধু “নীলদ্রপণ” নাটক রচনা 

করেন। ঢাকা হইতে ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উহ] প্রকাশিত 

হয়। দীনবন্ধু তখন ঢাকায় সরকারী কাধ্যোপলক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। 

ঢাকার একাধিক স্থানে নাটকখানির অভিনয়ও হয়। | 

নীলদর্পণ নাটকে উড, রোগ, গোলক বস্তু, নবীনমাধবী, রেবতী, 

প্দী ময়রাণী, সৈরিদ্ধি, প্রভৃতি প্রধান চরিত্র। উপরোক্ত “নিষ্ঠুর 
আইনে” গোলক সুর জেল হয় এবং রেবতী বলিতেছিল, “শুনছি না 

কি এ ম্যাদের পিল হয় না'। উড. সাহেব ইহাকে 'শ্যামাদের দাদা" 
বলিয়। উল্লেখ করেন। 

রায়তগণের সঙ্ববদ্ধতারও ইহাতে উল্লেখ আছে। একজন রায়ত 

নবীনমাধবকে বলিতেছে-- 

“বড়বাবু, মোর ছেলে ছুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ 

নেই। গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেল 

না, আবার বকেয়া বাকী ব'লে হাতে দড়ী দিয়েছে, আবার আন্দা- 
রাবাদ নিয়ে যাবে-” 

তাইদ-_-“তুই বেটা চল্, দেওয়ানজীর কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি 

ইবে। তোর বড়বাবুরও এমনি হবে !” 

রাইয়ত-_“চল যাঁব, ভয় করিনে, জেলে 'পচে মরবো? তবু গোড়ার 

নীল কর্বো না! 
এই ভাবেই তখন সকল প্রজার মধ্যে সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল । 

সিটনকারের ন্যায় আরও কয়েকজন ইংরাজ তখন নীলকরদিগের 
রি 

এ ন্ট ১8৮৫০ 



গারতেনঁ জাতীয় কংগ্রেস ৯৯, 

চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। নদীয়ার মাজিষ্রেট হাসে তাহাদের অন্যতম । 
ইনি বিখ্যাত জ্যোতিধ্বিগ্ঠাবিশারদ উইলিয়াম হাসেলের পৌত্র। 
ইনিই নবীনমাঁধবের “অমর নগরের নিরপেক্ষ মাজিষ্ট্রেট, বড় মানুষের 

ছাওয়াল, আর মফঃক্বলে বাহির হইলে “'নীলমামদোর বাড়ি খাতি' 

যাইতেন না ।” 

ছোটলাট গ্রান্ট সাহেব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে--তোরাঁব 

বলিতেছে__ 

“চালের গারনেল সাহেবডারে খোদা বেঁচিয়ে রাকে মোরা প্যাটের 

ভাত করি খাতি পারবো, আমার স্রমন্দির নীল মামদে! ঘাড়ে চাপতি 

পারবে না।” 

এই নীলদর্পণের প্রভাবেই নীলকরগণের অত্যাচার সম্বন্ধে দেশবাসী 
সচেতন হইয়া উঠে, আর উহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সমুখিত 
হয়। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথাই তাংকালীন 

অবস্থার একটি উজ্জল চিন্র। তিনি লিখিয়াছেন।_ 

“যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের 
স্প্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। নাটকখানি বঙ্গসমাজে 

কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব 
না। আবালবৃদ্ধবনিত1 আমর সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম 

ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে অভিনয়-_ভূমিকম্পের ন্যায় 
এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ কাপিয়া' যাইতে 
লাগিল। এই মহ! উদ্দীপনার ফলেই নীলকরের অত্যাচার বঙ্গদেশ 

হইতে জন্মের মত অন্তহিত হইল ।” 

দীনবন্ধু মিত্রের পূর্ব হইতেই প্রকাশ্যভাবে একজন সম্থদয় দেশ- 
বাসী যিনি কৃষককুলের ছুর্দশীয় কাঁতর হইয়া সর্ধবদ! স্তার জন পিটার 
গ্রাণ্ট এবং লর্ড ক্যানিংকে উদ্ধদ্ধ করিয়া জাতির আশীর্বাদভাজন 

হন, সেই প্রাতঃম্মরণীয় হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামও সর্বাগ্রে 

উল্লেখযোগ্য | 
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ইনি হিন্দু পেটি.য়টের সম্পাদক ছিলেন। তাহার কলমের জোরে 
মুতেও প্রাণসঞ্চার হইত। স্থিরবুদ্ধি হরিশ্ন্দ্রকে সিপাহী বিদ্রোহ- 
আন্দোলন কোন প্রকারে বিকৃত মস্তি করিয়া ফেলিতে পারে নাই, 

কিন্তু নীলচাধীদের ন্যায্য সর্বব্যাপী আন্দোলনে তিনিই নেতৃত্ব 
করেন। অবিরত সংবাদপত্রে লিখিয়া, ইংলিশম্যান ও হরকরার 

সহিত বিবাদ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়া বড়লাট, 

ছোটলাটকে সছৃপদেশ দরিয়া, হরিশ্চন্্র নিজের স্বাস্থ্য, অর্থ ও শক্তি 

ব্যয়িত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই | “ইপ্ডিগো কমিশন' গঠন ও 

নিষ্ঠুর আইনের" রদ ব্যাপারে তিনি প্রাণপাত করেন, আর তীহার 
চেষ্টা বিশেষ ভাবে ফলপ্রস্থও হয়। ১৮৬৯ সালের ওঠা অক্টোবর 

ভারত-সচিব, সার চালস উড এই নিষ্ঠর আইন (১১ আইনের 
90111191 1১109001% ) স্থগিত করিয়া প্রজাবর্গের প্রশংসাভাজন 

হন। 

এই প্রসঙ্গে আর একজন সদাশয় ইংরাজের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । তিনি মহান্ুভব পাঁদরী লং (16২. 70195 15000 )। 

নীলদর্পণ নাটক ইংরাঁজীতে অনুদিত হয় সিটনকার সাহেবের যত্বে। 

মাইকেল মধুস্্দন দত্ত ইহার অনুবাদ করেন এবং লং সাহেব একখানি 
মুখবন্ধ (7১70107) লিখিয়া প্রকাশ করেন। সিটনকার সাহেব 

বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের দপ্তরের মোহরাষ্কিত করিয়া ছুইশত খানি পুস্তক 
বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে নীলকরগণের বিক্ষোভের 

সীম! রহিল না। তাহারা ইংলিশম্যানের সম্পাদক ওয়াপ্টার ত্রেটকে 

খাড়া করিয়া তাহাকে দরিয়া লং সাহেবের নামে একটি মানহানি 

মোকর্দম উপস্থিত করেন। 

“নীলদর্পণের' ভূমিকায় লিখিত ছিল, “দৈনিক সংবাদপত্রদ্য় 

তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর 
লোক যে-মত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই আনন্দ জন্মিতে 

পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ কারণের কারণ বিলক্ষণ 
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অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশত মুদ্রা- 
লোভে অবজ্ঞাম্পদ জুডাস খবষ্টধর্ম্ম প্রচারক যীসাসকে করাল পাইলেট- 
করে অপণ করিয়াছিল; সম্পাদক যুগল সহস্র-মুদ্রা লোভ পরবশ 

হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ 
করিবে আশ্চর্য কি?” 

ইহাতেই বিচারে লং সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও হাজার টাক! 
জরিমানা হয়। ব্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ অবিলম্বে সেই টাকা হাজির 

করেন। আর লং সাহেব হাসিতে হাসিতে কারাবরণ করেন। যাইবার 

সময় তিনি বলিয়া! যান, “এইরূপ কাজে যদি সহঅ্রবার জেলে যাইতে 

হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি ।৮ 

নীলদর্পণ নাটকে রোগ সাহেব আসন্ন-প্রসবা ক্ষেত্রমণির সতীত্ব- 

নাশে অকৃতকাধ্য হইয়! তাহার উদরে পদাঘাত করে। এইরূপ ঘটন। না 

কি সত্যই হইয়াছিল। হিন্দু পেটি.যটে প্রকাশিত হয় ষে, আচ্চিবল্ড 
হিল্স্ 47010610810 [01115 নামে জনৈক নীলকর হরমণি নামে 

নদীয়া জেলার একটি কৃষক যুবতীর রূপে মাকৃষ্ট হইয়া তাহার জল 
আ'নিবার সময়ে বলপুব্বক তাহাকে নিজের কুঠিতে লইয়া গিয়া আবদ্ধ 

করে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে পান্কী করিয়া বিদায় করিয়া দেয়। 

কাগজে বাহির হইবার পরে হিল্স হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামে নালিস 
করে। এই হিল্স্ ও হরমণিই নীলদর্পণের রোগ ও ক্ষেত্রমণি। 

নীলকরের অত্যাচার এক দিনেই নিবারিত হয় নাই, কিন্তু হরিশ 

অকালেই মানবলীল! সম্বরণ করেন, এ-দিকে লং সাহেবেরও কারাদণ্ড 

হইঈল। লোকে আক্ষেপ করিয়া গাহিতে লাগিল £ 

হাঁয়রে ভাই, প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো ভার, 

অসময়ে হরিশ মণল, লঙের হ'ল কারাগার 

নীলবাদরে সোনার বাঁঙ্গলা করলে 

এবার ছারে খার। 

যাহাহউক নিরস্ত্র সংহত ও সমবেত চেষ্টাতেই যে নীলকর অত্যাচার 
৩ 
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প্রশমিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে নীলব্যবসায়ীগণের 
যেকত ক্ষতি হইল তাহার হয়ন্তা করা যায় না। শতবর্ষ পূর্বে 
মিরকাশিমের সহিত ব্যবস! লইয়া ইংরাজ বণিকের বিরোধ হইয়াছিল 

এ-সংগ্রামে মিরকাশিম কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই, তাহার সর্বনাশ 

সাধন হয়। এবার প্রজাগণের সংহত চেষ্টার ফলে ইংরাজ বণিকের 

পরাজয় মানিতে হইল। সংহত চেষ্টার ফল আজ ভারতবাসী বুঝিল__ 
জনশক্তি এই ব্যাপারেই প্রবল ও দুর্বার হইয়া উঠিল। আর ইহার 

. মূলে ছিল সাহিত্য--এক দিকে সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়, আর 

এক দিকে নীলদর্পণি ও তাহার অন্ুবাদ-প্রকাশক পাদরী লং। এই 

দুর্জয় প্রভাবেই বাঙ্গলার জনমত এত শক্তিশালী হয়। বস্তুতঃ 
যথাযোগ্য কারণ হইলে বাঙ্গলার শক্তি অতঃপর যে কিরূপ অসাধ্য 

সাধন করিয়াছে, ১৯৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯২১ সালে দেশবন্ধু 

চিত্রগ্রন পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক-সম্প্রদায়বাহিনীর সাফল্যই তাহার 

প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

নীলকর বিদ্রোহে জনসাধারণের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চয় হয়ঃ ক্রমে 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে তাহ! প্রতিফলিত হয়। অনেক 

শিক্ষিত ব্যক্তির মধো ধীরে ধীরে জাতীয়তা প্রবেশ করে এবং 

সাহিত্যেও জাতীয়তার ভাব পরিস্ফুট হয়। বিদ্যাসাগর. মহাশয়ের 

স্বাধীন মনোবৃত্তি, তালপাতার চটি ও মোট! চাদর এবং দীনের প্রতি 

বেদনা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে জাতীয়তার বীজ সঞ্চারিত করে। 

মধূন্্দন দত্ত পরিচ্ছেদ এবং আহারে সাহেব হইলেও, ইংরাজ মহিলার 

পাঁণি গ্রহণ করিলেও, খ্রীষ্টান সমাজে ' মিশিলেও, হিন্দ্ুহ্ধদয় ও 

জাতীয়ত। বিসর্জন দেন নাই। 'জাতীয় নাট্যশালা” (190908 

[6809 ) কথাটি প্রথম তাহারই পরিকল্পনা । আর মেঘনাদবধ 

কাব্যে দেশরক্ষা-ব্রতের প্রতি বিশিষ্ট অন্ুরাগেই পেক্রিয়টিজম্ পরিস্ফুট 

করিয়াছেন। বর্তমান “জাতি' কথা প্রথমে বোধ হয় মধুস্ুদনের 

কাছেই:শুনি। ইন্দ্রজিং রিভীষণকে বলিতেছেন 
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"্র্মপথ গামী ! 
হে রাক্ষসানুরাজ, বিখ্যাত 

তুমি, কোন ধর্মতে, কহ দাসে, শুনি, 

জ্ঞাতিত্বঃ ভ্রাতৃত্ব, জাতি এ সকলে দিল! 

জলাগ্ুলি। শান্তে বলে, গুণবান যদি 

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি 

নিগুণ স্বজন শ্রেষঃ১ পর: পর সদা |” 

মেঘনাঁদবধ কাব্য-_ষষ্ঠ অধ্যায় । 

মধুস্ুদনের জাতীয়ত। দীনবন্ধুরও অগ্রগামী এবং তাহার ভীমসিংহ 
ও মেঘনাদ যেমন প্রকুষ্ট জাতীয় চরিত্র, তেমনি “একেই কি বলে 

সভ্যতা” নামক প্রহসনেও জাতীয়তা যেন ভা্িয়া উঠিয়াছে। 

তদাণীন্তন আদি ব্রাহ্ম সমাজেও কৃষ্টি ও জাতীয়তা প্রসার লাভ 

করে। রামমোহন রায়ের স্বাধীন ভারতের সম্কল্প তাহার গঠিত সমাজ 
বিস্মৃত হয় নাই। তদুপরি ঠাকুর বাড়ীর প্রধান প্রধান লৌক সকলেই 
জাতীয়তার পতাকাধারী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথই (পরে মহষি ) 

ছিলেন 1317651) 11)019, /৬55001800-এর প্রথম সম্পাদক ।' 

তখনকার দিনে ইংরাজের মোহ আচ্ছন্নত। করিত না, শিক্ষিত এমন 
বাঙ্গালী অত্যন্ত স্বল্প ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজের নিকট হইতে 

শতহস্ত দূরে থাকিতেন | এমন কি 111১১ 11817 0910900] 

পর্য্যন্ত যখন তাহার সহিত দেখ! করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন 

তখন তিনি তাহার জমিদারীর নিকটস্থ কুষ্টিয়া মহকুমায় পলাইয়া 
যান। তিনি মনে করিতেন ভায়তবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের সহিত তাহার 
মতের মিল হয় না । কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল লব (11, ],0))) 
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রাজনারায়ণ বাবু সর্বদাই বলিতেন, “দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজেক্: 
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তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন মহারাজা, 1. 0. 8. হইতেন।” 
দেবেন্্রনাথই তন্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, আর তত্ববোধিনী 
পত্রিকা ছিল আদি ব্রাহ্মদমাজের মুখপত্র। নুপ্রপিদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 

ঠাকুর মহাশয় বলেন £-- 
“তত্ববোধিনীর আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে হ্বদেশীভাবের প্রচার 

আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উহাতে ভারতের অতীত 

গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সব্বপ্রথম দেশান্থুরাগ 
উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় 

হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয় উহ! অনুষ্ঠানে 

পরিণত করিয়া এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে-সময়ে প্রচণ্ড একটা 

বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।” 

যে-বৎসরে চড়কপুজায় পিঠ ফোড়া, বরশী, ঘৃণী প্রভৃতি উঠিয়া 

যায় তাহারই ছুই এক বৎসর পরে এই মেলার স্মত্রপাত হয়। 

১৮৬৭ সালে এই মেলার প্রথম সুচনা । অবশ্য ইতিপূর্বেবেও একটি 
স্বদেশী সমিতি ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের উদ্বোগে এবং ইহার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বস্তু 

মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় মাঝে মাঝে আমিতেন। ব্বদেশী 

দিয়াশালাই প্রভৃতি কারখান! স্থাপনা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। 

রাজনারায়ণ বাবুর এই স্বদেশী সভার কাধ্যে প্রবল অনুরাগ সিল। 

কিন্তু তাহার আত্মভোলা৷ ভাব এবং তজ্জন্য কিছু কিছু বস্তুতন্ত্রহীনতা 

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নাই। লেখকের মনে হয় যে 
“চিরকুমার সভার” চন্দ্র চরিত্রে স্বদেশজাত দিয়াশালাই প্রভৃতি সম্বন্ধে 
রাজনারায়ণ বাবুর অন্থুরাগের কতকটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
তবে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধের অনুরাগ ও একপ্রাণত। সন্বন্ধেও বেশ জাজ্বল্য 

পরিচয় দিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,_- 

“দেশের প্রতি তাহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাহার সেই তে!জর 

*. জির্নিষ। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনত। অপমানকে দগ্ধ করিয়া 
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ফেলিতে চাহিতেন। তাহার ছুইচন্ষু বলিতে থাকিত, তাহার হৃদয় 

দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে তিনি 

গান ধরিতেন--গলায় স্থুর লাগুক আর না! লাগুক সে তিনি খেয়ালই 
করিতেন না, গাইতেন-_ 

“একনত্রে বাধিযাছি সহল্রটা মন 

এক কার্যে সপিয়াছি স্তর জীবন ৮ 

হিন্দুমেলা চৈত্রমাসে হয় এবং ইহাতে স্বদেশজাত দ্রব্যাদি 
যাহাতে প্রচলন হয়, সেই উদদ্দশ্ঠেই মেলার প্রবস্তন হয়। রাজনারায়ণ 

বস্থু বলেন, 

“যখন সক্কীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বন্তিকার আলোকে জাতীয়গৌরব 
সম্পাদনী সভার কাধ্য করিতাম, তখন আমরা ন্বপ্েও মনে করি নাই 
যে তাহা হইতে চেত্র ( হিন্দ) মেলারূপ বুহৎ ব্যাপার সম্ভুত হইবে । 
মেলার ভাবটি নৃতন তাহা আমাদিগের মনে উদ্দিত হয় নাই কিন্তু 
মেল সংস্থাঁপক মহাশর তৎসংস্থাপন কাধ্যে আমাদিগের প্রকাশিত 
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গৌরবেচ্ছ! সঞ্চারিণী সভা) প্রস্তাব দ্বারা যে উদ্ব,দ্ধ হইয়াছিলেন ও 

তাঁহ1 হইতে বিশেষ সাহাষ্য প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন এবং মেলায় কোন 

কোন বিষয়ে এ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কাধ্য হইয়া থাকে, ইহা 
তিনি স্বীয় ওদার্্য ও মহত্ব গুণে অবশ্থ স্বীকার করিবেন ।” 

এই হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল মিত্র । 
তাহার চেষ্টা এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অর্থসাহায্যেই এই 
মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ইহার 
পষ্টপোষক ছিলেন ও গণেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক । স্বর্গীয় শিশির 

ঘোষ ও মনোমোহন বন্ুও এসন্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন । এই হিন্দুমেলাই 
বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর পত্তন করে । এই মেলায় 
তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য, স্তর লারা রে 11 

011 5...2100... 

বি ০3 হিতে এমএ রক 
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দেশীয় ক্রীড়াকৌতৃক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয়-সমস্ত বিষয়ই প্রদখিত 
হুইত। এই মেলায় প্রবন্ধ পঠিত হইত ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক 

কবিতা ও গান গীত হইত । 

প্রথম মেলার উদ্বোধনে সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নিয়লিখিত 
গাঁনটী গীত হয়-_ 

মিলে সব ভারত-সম্ভাঁন 

একতান মনো প্রাণ 

গাও ভারতের যশোগান 

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান? 

কোন অদ্রি হিমাদ্ি সমান? 

ফলবতী বশ্ুমতী, স্োতম্বতী পুণ্যবতী 

শত খনি রত্বের নিধান? 

হোক ভারতের জয় 

জয ভারতের জষ 

গাঁও ভারতের জয় 

দ্বিতীয় বারের মেলায়ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আঠারো বৎসর বয়সে 

নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন। 

জাগ জাগজাগ সবেভারত সন্তান! 

মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান ? 

ভারতের পূর্ববকীত্তি করহ স্মরণ 

রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন! 

দেখ দেখি জননীর দশা একবার 

রুগ্ন শীণ কলেবর অস্থিচন্ম্সাঁর ; 

অধীনত অজ্ঞানতা রাক্ষস দুর্জয়, 

শুধিছে শোণিত তার বিদরি হৃদয়; 

স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড 

সর্বাঙ্গ স্ন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড 
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মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে 

সুপুত্র থাঁকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে? 

এ দেখ, কাদিছেন জননী বিহ্বল! 

গুমরিযা কত কাল থাঁকিবে অবলা ? * 

১৭৮৮ শকে (১৮৬৭ খৃষ্টান) এই মেলার প্রথম প্রতিষ্ঠা। 
ইহার দ্বিতীয় বৎসরের বিবরণীতে (১৭৮৯) সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ 

ঠাকুর যে-বিবৃতি পাঠ করেন তাহাতে জানা যায় যে, হিন্দু 
জাতিকে একত্র করা ও আত্মনির্ভর শিক্ষা দেওয়াই মেলার 

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কাহারও মুখে “ম্বাধীনতা' কথাটারও অক্ষুট 
ধ্বনি হইয়াছিল। বস্তুতঃ জাতির এক্যস্থাপনেই অন্ুষ্ঠাতাগণ বিশেষ- 

রূপে মনোযোগী ছিলেন। উপরোক্ত কবিতাটি দ্বিতীয় বংসরের 
মেলার বিবরণী হইতেই সংগৃহীত । 

হিন্দুমেলা উপলক্ষ করিয়াই মনোমোহন বন্ুর জাতীয় সঙ্গীত 
রচিত হয়-_ 

“দীনের দীন সবার দীন, ভারত হল পরাধীন 

, তীতি কন্মকার করে হাহাকার নত জাতী ঠেলে অন্ন মেল! ভার ।” 

যাহা হউক স্বাদেশিকতা ও একাবন্ধনের ধ্বনি সেই সময়ে 

একবার ক্ষীণভাবে উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার বীজ বাহিরের ঘাত- 

প্রতিঘাতের জন্য কোনরূপ অস্কুরোদ্পাদন করিতে পারে নাই। তবে 

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইহার প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। 

তিনি লিখিয়াছেন,__ 

“বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী 

প্রথার চলন ছিল কিন্ত আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা 
স্বদেশীভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।..'সেই সময় স্বদেশ- 

প্রেমের সময় না হইলেও আমাদের বাড়ীর সাহায্যে যে-হিন্দুমেল! 
বলিয়! একটি মেলা স্থষ্টি হয়, তারতবর্ধকে স্বদেশ বলিয়৷ ভক্তির 

মহিভ উপলব্ির চেষ্টা সেই প্রথম ।” 
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জাতীয়তার তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠতম স্তরই বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী । 

সব্যসাচীর ন্যায় তিনিই গাণ্ডীব ধারণ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে 
জাতীয়তার বীজ প্রথম অস্কুরিত করেন এবং ক্রমে উহা সতেজ ও 

পল্লবিত করিতে কৃতকাধ্য হয়েন। তিনিই তাহার স্থষ্ট চরিত্র 
সত্যানন্দের ন্যায় দেশের জন্য অনেক চিন্ত। করিয়াছেন) কাঁদিতে 

কাদিতে বলিয়াছিলেন, “আমি একা রোদন করিতেছি, কাদিতে 

কাদিতে চক্ষু গেল, মা।” তিনি জন্মভূমির উদ্ধারে তাশ্রু বিসজ্জন 

করিতে করিতে মায়ের উদ্ধোধন করিয়াছিলেন £ 

“এসো মা গুহে এসো, ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে 

দ্বাদশকোটি করযোড় করিয়া তোমার পাদপন্ম পুজা! করিব। ছয় 
কোটী মুখে ডাকিব, মা প্রস্ততি অস্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্য 

দায়িকে-..। তোমায় কি বলিয়। ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুড 

এঁ পদপ্রান্তে লুষ্টিত করিব_এঁ ছয় কোটি কে এঁ নাম করিয়া 
কুষ্কার করিব-_-এই ভয় কোটি দেহ তোমার জন্ত পতন করিব__না 

পারি দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাদিব। এসো মা গৃহে এসো 
যার ছয় কোটি সন্তান তার ভাবনা কি ?” 

বঙ্কিমঈ হিরণ্ময়ী ব্বর্ণ গ্রতিম। জন্ম কুমির মুশ্ডি যেন সাক্ষাৎ দি 

উচ্চৈঃম্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিলেন--“একদিন দেখি 

দিগভূজ! নান। প্রহরণ প্রহ্থারিণী, শর্ুমদ্দিনী, বীরেন্দ্র পুষ্ঠ বিহারিণী 
দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগরূপিণী; বামে বাণী বিজ্ঞানমুন্তি সরম্ঘতী, সঙ্গে 

বলরূপী কান্তিকেয়, কাধ্যসিদ্ধিবলী গণেশ, এই আমাদের সুবর্ণ 

বঙ্গ প্রতিমা” 

বঙ্কিমই প্রথমে দেশের আপামর সাঁধারৰের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের 

জন্য প্রথম প্রয়াসী হন । তিনিই প্রথমে উচ্চ-নীচ শিক্ষিত অশিক্ষিতের 

মধ্যে যোগবুত্র স্থাপনের পক্ষপাতী হন। তিনিই প্রথমে এক্যবন্ধনে 

অগ্রণী হইয়া উপদেশ দেন-__ 
“এক্ষণে আমাদ্দগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিয়শ্রেনীর লোকের 
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মধ্যে পরস্পর সঙ্গদয়ত কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিষ্ধ 
লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন ছুঃখে ছুঃখী নহেন। মুখ 
দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিষ্ভদিগের কোন স্থুখে সুখী নহে। এই 
সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। 
ইহার অভাবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দ্িন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে, 
উচ্চশ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্সিল, তবে সংসর্গ কোথায় ? যদি 
শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের ছুঃখে ছুঃবী, সুখে সুখী না হইল, তবে 
কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ 
উদ্ধত না হইল, তবে যাহারা শক্তিমন্্র তাহাঁদিগের উন্নতি কোথায়? 
এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক 
অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সেই সেই সমাজে উভয় 
সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহ্গদয়তা সম্পন্ন । যতদিন এই 
ভান ঘটে নাই-_-যত দিন উভয়ে পাথক্য ছিল, ততদিন উন্নতি 
ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামপ্ীস্ত হইল, সেই দিন 
হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্তভ। রোম, এথেন্স, -ইংলগ্ড এবং আমেরিকা 
ইহার উদাহরণস্থল। সে-সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। 
পক্ষান্তরে সমাজ মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের 
যেরূপ অনিষ্ট হয়,তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। 
এথেন্স এবং স্পা্টা ছই প্রতিযোগিনী নগরী, এথেন্সে সকলে সমান ; 
একজাতি প্রভু, একজাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর 
সভ্যতা স্য্টি হইল; যে-বিগ্ভাপ্রভাবে আধনিক ইউরোপের এত 
গৌরব, এেন্স তাহার প্রস্থৃতা। স্পা্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। 
ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, 
অগ্ভাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, 
কিন্তু অসাধারণ জমাঁজ-গীড়ার পর সে-মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। 
হস্ত-পদাদি ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্য সাধন, এ-বিপ্নবে 

৪ 
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সেইরূপ মঙ্গল সাধন। সে-ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত 
আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্মযাজকদিগের পার্থক্য 

হেতৃক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত 

পার্থক্য । এই বর্ণ গত পার্থক্যের কারণে, উচ্চবর্ণ এবং নীচবর্ণে যেরূপ 

গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কৌন দেশে জন্মে নাই এবং এত 

অনিষ্ঠও কোন দেশে হয় নাই । সে-সকল অমন্গলের সবিস্তার বর্ণন! 

এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক 

লাঘব হইয়াছে । ছু্াগ্যক্রমে শিক্ষা সম্পন্তির প্রভেদে তান্তম বিশেষ 

পার্থক্য”__ 
ব্রাহ্ষণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও জাতীয়তা বিশিষ্ট বঙ্কিম এই 

ভেদজ্ভান দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছিলেন। তবে তিনি সাহিত্য-সম্াট-_ 
এই ভেদবুদ্ধি রিদূরিত করিতে প্রয়াস পান সাহিত্যের সহায়তায় । 
তাই প্রকৃষ্ট বাঙ্গল! ভাষার প্রবর্তন করিয়া সাম্য সংস্থাপনে ব্রতী হন। 

তখন কৃতবিদ্ধগণের মধ্যে কথোপকথন হইত অধিকাংশ সময়ে 
ইংরাজীতে। চিঠি-পত্র লেখা হইত ইংরাজীতে তাই বঙ্কিম আক্ষেপ 
করিয়াই বলেন, “অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বোধ হয় অগৌণে দুগোৎ- 
সবের মন্ত্রাদিও ইংরাজীতেই পঠিত হইবে |” 

বস্তুতঃ এই ভাবে শিক্ষিতমণ্তলীতে (10161117519) তৈয়ার কর! 

প্রথমেই অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। তবে একথাও ঠিক তিনি কেবল 
বঙ্গবাসীর সুখ-ছুঃখের কথাই ভাবেন নাই। সমগ্র ভারতের কথাই 
ত্রাহার চিন্তার মধ্যে ছিল। ভারতবাসীর মিলন সম্বন্ধেও তিনি নীরব 

থাকেন নাই। নিম়লিখিত কথায়ই জাতীয়তার একটী আদর্শ পাই। 

বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের' প্রথম সংখ্যায়ই লিখিয়াঁছেন, 

“ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, একপরামর্শাঁ, একোগ্ম না হইলে, 
ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য “এক-পরামশিত্ব', একোছ্ঠম 
কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাঁধনীয় ; কেন না) এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। 

বাঙ্গালী, মহারাষ্্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদ্দিগের সাধারণ মিলন-তুমি 
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ইংরাজি ভাষা, এই রজ্জুতে ভারতীয় এঁক্যের গ্রন্থি করিতে হইবে । 

অতএব যত দূর ইংরাজী চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু 
একেবারে ইংরাজ হইয়| বসিলে চলিবে না । বাঙ্গালী কখন ইংরাজ 
হইতে পারিবে না” 

এই কথাই আবার তিনি স্বগীয় শস্তু মুখাজ্জির নিকটে 
লিখিয়াছেন__ 

6৮011161618 7)0 17016 00৮ 11007 01061] 0100 13070711900 009 

1১011) 01000750200 001 10110 01)00 0701) 90167 2209 00) 17108 01161) 

10106 10100130 60 1)1175 01)0]7 0108 10011510170), 101775 0802 009 

90000 ০0217 01)101011) 01097001117) 01 0111 17170711৯1) 7710) ] 19019 

২৮9100106 90111 1)9)90600 10৮190107৮1, 

এই মতৈকা-_ভারতীয় এক্য-__ভারতীয় সর্ধ-জাতীয় সম্মিলন 
প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতেই বঙ্গদর্শনের সুচনার ১৮৭২ খুষ্টাবে 
সমুদ্ভূত হইয়াছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো জাতীয় সাহিত্য 

আশ্রয় করিয়। জাতীয়ত। প্রচারে ব্রতী হন, জাতীয় রঙজগমঞ্চও তেমনি 

সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাব প্রচারে বিশেষ সহায়তা করে। 
বান্থালার রঙ্গালয় বরাবরই জাতীয়তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা. 
করিয়াছে । দীনবন্ধুর কথ। তে। পুর্ব অধ্যায়েই বলিয়াছি। গিরিশ- 
চন্দ্রের চৈতন্তলীলা, সিরাজুদ্দৌলা, মিরকামিম ও শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি 
নাটকও এক সময়ে জাতীয় ভাব ও জাতীয় ধন্ম প্রচারে প্রচুর লোক- 
শিক্ষার কাধ্য করিয়াছে। আর আজ এই জাতীয়তার অস্থ্যুদয়- 
কালেও জ্যোতিরিন্ট্রনাথ, উপেক্রনাথ, ও শিশিরকুমার 

জাতীয়তামূলক নাটকাদির সহায়তায় যথেষ্ট লোক-শিক্ষার উপাদান 
যোগাইয়াছেন। যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও 

ক্ষীরোদ প্রসাদের সময়ে জাতীয় মহাবিষ্ঠালয়রূপে পরিণত হইয়াছিল, 
এই যুগেই তাহার সুচন।। 
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যে বৎসরে “হিন্ুমেলা'র শুভ উদ্বোধন, সে বংসরই কয়েকমাস 
' পরে গিরিশচন্দ্র বাগবাজার পল্লী-অঞ্চলে “সধবার একাদশী'র অভিনয় 
করিয়া উহার সমগ্র অধিবাসীকে মুগ্ধ করেন। ইহার ২৩ বৎসর 
মধ্যেই গিরিশ সম্প্রদায় “ন্যাসনাল থিয়েটার” নাম পরিগ্রহ করে 

(১৮৭১)। থিয়েটারের 'হ্যাসনাল' নামটীও 'ন্যাসনাল নবকুমারের"ই 
প্রদত্ত নাম। ইতিপূর্বে তিনি ন্যাসনাল পেপার প্রচলন করেন 
এবং দেশীয় অনুষ্ঠানাদিকে ন্যাসনাল" নামে অভিহিত করিতে 
ভালবামিতেন। তাই লোকে তাহার ন্যাসনাল নবগোপাল' আখ্য। 

দিয়াছিলেন। হিন্দুমেলার অন্ুষ্ঠাতাও ইনিই ছিলেন। 

জাতীয় নাট্যশালা ক্রমে পাবলিক" হইয়া সাধারণের নিকটে 

পয়স৷ লইয়! থিয়েটার দেখাইতে ব্যবস্থা করে ; এবং 'নীলদর্পণ' 

নাটকেই ইহার আরম্ভ। তবে নীলকর অত্যাচার তখন প্রায় স্থানেই 

প্রশমিত হইয়াছে, তাই অভিনয়ের জন্য হইলেও জাতীয়তা হিসাবে 
এতদিন পরে কলিকাতায় অভিনীত এই নাটকের আর তেমন আদর 

হয় নাই। অবশ্ত সেই আদর দেখা গিয়াছিল দ্বাদশ বৎসর পূর্বে 

ঢাকা নগরীতে । তবে পরবন্তরী অনেক নাটকাদিতে বিলক্ষণ 
জাতীয়তার বীজ উপ্ত হইত। তখন সহরে “্ষদেশ-হিতৈষণী। 
“স্বাধীনতা? প্রভৃতি কথার বেশ আলোচন1 হইত । কবিবর হেমচন্দ্ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সঙ্গীত'* তখন বজ্রনির্ধোষ স্বরে নিনাদিত 

হইত । অধিকাংশ ছাত্র, শিক্ষক ও যুবকের মুখেই প্রতিধ্বনিত হইয়া 
বাজিয়া উঠিত £__ 

“বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে 

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 

সবাই জীগ্রত মানের গৌরবে, 

ভারত শুধুই ঘুষায়ে রয়। 

্ধ ১৮৭০।২২ জুলাই-এর এডুকেশন গেজেটে-'ভারত সঙ্গীত? প্রকাশিত হয় 
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“আরবা মিশর পারস্য; তু্নৃকী 

তাতার, তিব্বত, অন্ত কব কি, 

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান, 

তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, 

দাঁসম্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান, 

ভাঁরত শুধুই ঘুমাধে রয়। 

পবিংশতি কোটি মানবের বাস, 

এ ভারতভূমি বনের দাস, 
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাধা । 

আর্ধাবর্তজষী পুরুষ যাহারা 

সেই বংশোদ্তব জাতি কি ইহারা? 

জন কত শুধু প্রহরী পাহারা 

দেখিয়! নয়নে লেগেছে ধধ11” 

সগ্য-প্রতিষ্টিত "ন্যাসনাল থিয়েটার'ও জাতীয়তা প্রচারের বিশেষ 

সহায়ক অস্ত্র হইয়া উঠিল। এ সময়ে অমৃত-বাজার পত্রিকার 

স্থপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় “ভারতমাতা' নামে 

একখণ্ড নাট্যকাব্য রচনা করেন এবং ১৮৭৩ খষ্টাব্ষের ১৬ই ফেব্রুয়ারী 

ম্যাসনাল থিয়েটারে উহা! অভিনীত হয়। “ভারতমাতা” সম্বন্ধে 

অমৃতলাল বস্তু মহাশয় বলেন__ 

“এই সময়ে সহরে আর একটা বিষয়ের অল্পে অল্পে আদর হচ্ছিল, 

সেটা স্বদেশ হিতৈষিতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি । ন্যাসনাল নবগোপালের 

হিন্দুমেলা টেলা উপলক্ষে নবগোপাল মনোমোহন বসুর বক্তৃতাদিতে 

এ সকল কথার আলোচনা হ'ত, তখন হেম বাবুর ভারত-সঙ্গীত 

নৃতন হয়েছে, তখন সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত 

তোমারি' গানটি নৃতন রচিত হয়েছে । এই সময়ে আমরা ন্যাশনাল 

থিয়েটারে 'ভারতমাতা” বলে একটা ছোট-খাট দৃষ্ঠ দিলাম। এই 

'ভারতমাতা"র অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল । 
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সাধারণে বিষয়টি 80101901869 করলে । ভারতমাতার ক'খানা 

প্রচলিত গান ছিল, সে গুলার আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে 

আমাদের যেদিন ভারতমাতার অভিনয় না হ'ত, সে দিন দর্শকের 

তুষ্টির জন্য প্লাকার্ডের পরিশেষে ভারত-সঙ্গীত বলে বিজ্ঞাপন দিতে 

হ'ত। মহেন্দ্রবাবু ভারতমাতা সাজতেন। এমন সুন্দর অভিনয় 
করেছিলেন যে, আমর] তাকে “মা” বলে ডাকতেম |” 

পাঠকের অবগতির জন্য ভারতমাতার সমগ্র দৃশ্টির বিবরণ 

এখানে উদ্ধত হইল-_ 

“ভারতমাত। বাম করে বাম গণ্ড স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন, 

তাহার মুক্তি গম্ভীর, মুখশ্রী অপুর্ধ সুন্দর কিন্তু মলিন। কেশ রুক্ষ 
ও আলুলায়িত, পরিধানে একখানি মলিন ও জীর্ঁ-বন্ত্র। হস্তে 
ছুইগাছি, লৌহবলয়, যেন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। নিকটে কয়েকটা 
সন্তান নিদ্রা যাইতেছে, মুখ শুদ্ধ । শরীর চম্মাবশিষ্ট ও পরিধানে 

জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র 
“সন্তান কয়টা নিকটে ঘুমাঁষ। 

বিছানা! বিহনে পড়িযা ধুলা, 

অস্থি-চন্ধ-সাঁর সবারি দে, 

তেজহীন শুক্ষ বিবর্ণ বদন, 

পরিধান মাত্র মলিন বসন, 

জাগায় যে কাছে .নাহিক কেহ।” 

“এমন সময়ে হঠাৎ রক্তালোকে গৃহ আলোকিভ হইল। ভারতলন্ষ্মী 

আবিভূ্তা হইয়া ভারতমাতান মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 

লেন। ভারতমাঁতার দৃক্পাত নাই, লক্ষ্মী একটী গান করিলেন__ 

“মলিন মুখচন্দ্রিম! ভারত তোমারি 

হেরি দিবা-নিশি ঝরে নেত্রবাঁরি 

যে বদন কাস্তি বরষিত শান্তি 

আঁজি ত। কেমনে এমন নেহারি 
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ছুঃথ-পারাঁধারে নিরখি তোমারে 

হৃদযে ধৈরজ ধরিতে না পারি ।৮ 

গান শুনিয়া ভারমাতা লক্ষ্মীর দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। কিন্ত 

তাহার দৃষ্টি শৃন্ত ও পলকহীন। যেন জ্ঞান নাই। লক্ষ্মী আর 
একটা গান গাহিলেন__ 

“ভারতিঃ তোমার সন্তানগণ 

ঘুমাযে রয়েছে সবে হযে হতজ্ঞান 

বলবীধ্যহীন, অন্ন বিনা ক্ষীণ 

দুর্দীশা দেখিযা! বিদরষে প্রাণ ।” 

“তোমার এই দশা আর দেখতে পাচ্ছি না। আজ এইস্থান 
পরিত্যাগ করে হুস্তর সাগরের অপর পারে চলে যাচ্ছি ।” 

ভারতমাতা আবার চাহিলেন। কিন্তু এবারেও যেন তিনি 

সংজ্ঞাহীনা । লক্ষ্মী তখন অন্তধ্ধান করিলেন, আর অমনি আলোক 

নিভিয়া গেল। ৃ 

অল্পক্ষণ মধোই ভারতমাত। আর্বনাদ করিয়া উঠিলেন। মনে 
হইল যেন তাহার সর্ববস্বই চোরে অপহরণ করিয়াছে । তিনি সম্তান- 

গণকে জাগাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহই উঠিল না 
উঠিলেও আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ভারতমাতা! কাদিলেন-_ 

“হায়, লক্ষ্মী অন্তহিত হয়েছে, তিনি এখন মহারাণীর মৃত্তিতেই 
সাগরপারে বিরাজ কচ্ছেন, তাঁরই আশ্রয় প্রার্থন! করা যাঁক।” সকলে 

'মহারাণীর জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়! উঠিল। এমন সময়ে কিন্ত 
বিধি বাম হইল-_ : 

“হেনকালে শ্বেতকান্তি একজন 

কোপে জমদগ্নি আরক্ত বদন 

বিদ্রোহী বলিয়া ভৎ্সিয়া গর্জিয়া 

পদ্দাঘাত করে নিষ্ঠুর অন্তরে 

সম্তানগণের গায় । 
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হেরিয়া ছুঃখিনী জানুন্তস্ত ভূমি 
কাদি বলে, বিধি কোথা আছ তুমি 

ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে 

কেন না গেলেন ডুবিয়া পাঁতাঁলে ? 

কোথাঁয হরিশ কোঁথায গিরিশ 

কোথা ফেলি গেলি মা? 

ভারতমাতা কাঁদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “ঈশ্বর তুমি 

কোথায়? হতবিধে। তোমার মনে কি এই ছিল? উঃ বাবা! 

তোরাই কি আমার তারা রে? আমার সেই একদিন আর এই 

একদিন ! কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ। কোথায় রামমোহন, 
কোথায় রামগোপাল !” 

এই স্থানটি বড় মন্মরম্পর্শী হইত । 

শেষভাগে “একতা” আবিভূতি হইয়া বলিতেছেন-__ 
“ভ্রাতৃগণ, অনৈকা, আত্মাভিমান ও স্বজীতি-হিংসাঁই তোমাদের সর্বব- 

নাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হ'তে এ সব ভাব দূরীভূত 

ন1 হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে 
আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ও কাঁয়মনোবাকো জননীর ছঃখনাশ-ব্রতে 

ব্রতী হও;__ 
কেন ডর ভীরু কর সাহদ আশ্রয় 

'যতোধন্ম স্ততো জয় 

ছিন্ন-ভিন্ন ভহীনবল, 

এক্যেতে পাইবে বল, 

মাষের মুখ উজ্জ্বল করিতে 
কি ভয়, কি ভয় 7”* 

এই “ভারতমাতা' অভিনয় দেখিতে সময় সময় প্রায় ১৫ শত 

লোকও উপস্থিত হইত। আর অভিনয়ের পরেও প্রায় পোনর মিনিট 

পর্যস্ত শোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিত। ১৮৭৪ সালে নৈ্ুরে 
_ স্ঈ কবিতাটা তখনকার বাঙ্গালা অমৃত বাঁজার হইতে উদ্ধত করিয়াছি। 
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যে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 
“ভারতমাতা” অভিনীত হয়। 

রঙ্গ ভূমিতে জাতীয় ভাব প্রচারেব এই প্রথম আরম্ভ এবং পরে 

বিভিন্ন নাটকে এই ভাবটি নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। 
এই “ভার্তমাতা”র উপরে ঠাকুর বাড়ীর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত 

হয়। কেবল গান কয়খানিই রচিত নয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পুরু-বিক্রম,” সত্যেন্্রনাথের “মিলে সব ভারত-সম্ভান এক মন প্রাণ+ 

এবং দ্বিতীয় হিন্দু মেলা উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ জাতীয় 

কবিতা সবই যেন “ভারতমাতা”য় এক সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আত্ম- 

প্রকাশ করিয়াছে । নাটকখানিতে কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ইহার 

রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ আছে। কিন্তু অমৃতলাল প্রভৃতি অনেকেই 

বলিয়াছেন যে, উহাতে শিশিরকুমার ঘোষ ( অমৃতবাজার-সম্পাদক ), 

মহাশয়ের ভব সমধিকভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। 

“ভারত মাতা"র পরে ন্যাসনাল থিয়েটারে জাতীয়তামূলক একাধিক 
নাটকের অভিনয় হয়। তন্মধ্যে ১৮৭৭ সালের জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 
'পুরু-বিক্রম” ও হরলাল রায়ের “বঙ্গের স্ুুখাবসান, ১৮৭৫ সালের 
“শরৎ সরোজিনী” ও “নরেন্দ্র বিনোদিনী" নাটকে (উভয় নাটকই 
উপেন্দ্রনাথ দাসু কর্তৃক রচিত) এবং অমৃতলাল বস্থু মহাশয়ের 

'হীরকচুর্ণ নাটক'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 'পুরু-বিক্রম" নাটকে গ্রীক 
সম্রাট সেকেন্দার সাহের বিরুদ্ধে ভারত/গীর্ব পুরু কিরূপ নির্ভীকতার 

সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বেশ বধিত আছে। এখানেও “মিলে 

সব ভারত সন্তান গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে । ইতিপূর্ব্বে আমরা 
গানটার কতক পরিচয় দিয়াছি। নিয়লিখিত কলি কয়েকটাও উহার 

অংশ। অভিনয়ে গভীর ভাবের সধ্চার হইত £__ 

গাঁও ভারতের জয়__ 

রূপব্তী সাধবী সতী ভারত ললন! 

কোথ! দিবে তাদের তুলন! ? 
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শর্সির্ঠা, সাঁধবী, সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা 

অতুলনা ভারত-ললনা ৷ 

হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি, 

বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি মহাঁমুনিগণ 

বিশ্বামিত্র ভূণ্ড তপোধন। 

বাল্সিকী, বেদব্যাঁস, ভবভৃতি, কালিদাস, 
কবিকুল ভারত-ভৃষণ। 

হোঁক ভারতের জয় ইতাদি। 

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী, 
অধীনতা আনিল রজনী 

স্থগভীর সে তিমির ব্যাঁপিয়া কি রবে চির, 

দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি! 

হোক ভারতের জয় ইত্যাদি, 

ভীম্ম, দ্রোণ ভীমাজ্জুন নাহি কি স্মরণ, 

পৃর্থীরাজ আদি বীরগণ ? 
ভারতের ছিল সেতু যবনের ধূমকেতু 

আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন । 

হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি। 

কেন ডর ভীরু কর সাঁহস আশ্রয়, 

যতোধন্ম স্ততো৷ জয় । 

ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল, এ্রক্যেতে পাইবে বল 

মাঁয়ের মুখ উজ্জল করিতে কি ভয় ? 

হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি। 

যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুরাজ ভারতীয় সৈম্তগণকে যবন (প্রীক) সৈম্তগণের 
বিরুদ্ধ নিম্নলিখিত উৎসাহ-বাণীতে উত্তেজিত করিতেছিলেন ? 

“ওঠ! জাগ! বীরগণ। ছুর্দীস্ত যবনগণ, 

গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ । 

হও সবে এক প্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ, 

শক্রদলে করহ নি:শেষ ॥ 
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বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার 

জলন্ত অনল সম চল সবে বরণে । 

বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে । 

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্রথমান 

ঘবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান 

ববন-শোনিত-বুষ্টি করুক বিমান । 

ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক বলবান। 

এত স্পদ্ধী যবনের» স্বাধানতা ভারতের 

অনায়াসে করিবে হরণ ? 

তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত ভুমে 

পুরুষ নাহিক একজন ? 

“ীব্র-যোনি এই ভূমি, যত বারের জননী১, 

না জানে একথা তার। অবোধ ববন। 

দাঁও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম ॥ 

ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাপুক মেদিনা 

ক্ষব্রিয়ের অসি হোক জলন্ত অশনি 

চৌদ্দ লোক কেঁপে ধাক শুনি সেই ধ্বনি 

পিতৃপিতামহ সবে, ছাঁড়ি হুঃখমষ ভবে 

গিয়াছেন চলি ষ রা পুণ্য দিবাধাম। 

রয়েছেন নেত্র পাতি, দেখ যেন যশোভাতি 

না! হয় মলিন, থাকে ক্ষত্রকুল নাম। 

স্বদেশ-উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে, 

ধিক সেই কাঁপুরুষেঃ শত ধিক তারে । 

পচুক সে চিরকাল দাসত্ব আধারে, 

স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে নে প্রাণ লষে 

যে ধরে এমন প্রাণ ধিক বলি তারে । 

যায় বাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাঁক 

বেচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব । 

বিলম্ নাহিক আর, খোল সবে তরবার 

এ শোন প্র শোন ববনের রব। 
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এইবার বীরগণ, কর সবে দৃঢ় পণ 
মরণ শরণ কিন্বা যবন, নিধন, 

যবন নিধন কিন্ব। মরণ শরণ, 

শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাঁধন। 

জ্যোতিরিন্্র নাথের* “সরোজিনী' নাটকেও জন্মভূমির জন্য 
আত্মবলিদান হেতু বীরদ্গনাগণ অগ্রিকৃণ্ডে প্রবেশকালে গাহিতে- 
ছিলেন__ ৃ ৃ 

“জল্ জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ 

পরাণ সপিবে বিধবা বাঁলা 

জলুক জলুক চিতার আগুণ 

জুড়ীবে এখনি গ্রাণের জালা 

দেখ রে যবন দ্যাখরে তোরা 

যে জ্বাল! হৃদয়ে জাগালি সবে 

সাক্ষী রহিলেন দেবতা তাঁর 

এর প্রতিফল তুগিতে হবে।” 

“সরোজিনী” নাটকে নায়ক বিজয়সিংহ (€ অমৃত বনু মহাশয় 

সাজিতেন ) বলিতেছে__ 

“যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কাধ্য ক'রূতে বল্চেন তখন তাই 
যথেষ্ট, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত ক'রবার প্রয়োজন নাই। মাতৃ- 
ভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের 
একমাত্র হর্তা কর্তা সত্য, কিন্তু মহারাজ, কীত্তিলাভ আমাদের নিজের 
চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃশ্যের প্রতি দৃকৃ্পাত না 

ক'রে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বল্বে_ চলুন আমরা 
সেইখানেই যাই ।” 

উপেন্দ্রনাথ দাস এ ন্যাসনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং 

তাহার শরং-সরোজিনী ও সুরেন্্র-বিনোদিনী উভয় নাটকেই তিনি 
* জ্যোতিরিন্রনাথের নাট কাবনী সম্বন্ধে স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 

মন্থনাথ ঘোষ এম-এ মহোদয়ের নিকট আমি বিশেষ ঞণী। ইনি “বেঙ্গলীর, 
প্রসিদ্ধ স্বদেশভক্ত ন্বগীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র। 
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দর্শকবৃন্নকে নানারূপ জাতীয়তামূলক উক্তিতে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন । 
কোন ক্লোন স্থানে ফোটউইলিয়মের প্রতিও কটাক্ষ ছিল। আবার 
উভয় নাটকেই জিলার ম্যাজিষ্টরেটদের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত 

হইয়াছিল। এই সমস্ত নাটক ও অভিনয় তদানীন্তন ছোট লাট 

স্যার প্লিচাড টেম্পলেব আদ পছন্দ ছিল না। একবার বেলভিডিয়ার 

প্রাসাদে সাহিত্যিকগণ আমন্ত্রিত হইযঘ়াছিলেন। ইতিপুবের হেয়ার 

স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায় “বঙ্গের সুখাবসান” নাটক লিখিয়াছিলেন। 

কিন্তু ছোটলাট বাহাছুর হরলালবাবুক এ নাটকে স্বাধীনত। প্রকাশ 

করায় বেশ উপহাস করিয়াছিলেন | 

শিক্ষিত মহলে আর একটি বিষয়ে বড় উত্তেজনার স্যঙ্ি হয়। 

ইহারও উৎপত্তি সাদ।-কালোর ভেদবুদ্ধিতে। “হলবাট বিল 

আন্দোলনে” তখন উহ। বিশেষভাবে সারারণের মধ্যে ব্যাপক আবেগ 

সঞ্চার করে। 

স্বগীয় স্থুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য়, রমেশচন্দ্র দন্ত ও বিহাঁরীলাল 

গুপ্ত মহাশয় একই বৎসরে বিলাত হইতে সিভিল সাভিম পরীক্ষায় 

পাস হইয়া! বিভিন্ন স্থানে আসিষ্টা্ট মাজিষ্টেটের পদে নিযুক্ত হন। 

সামান্য সামান্য বিবয়ে ক্রটি হওয়ায় সুরেন্দ্রবাবুর চাকুরী যায়। এক 
সময়ে স্ররেন্দ্রবুব ঘোরতর সাহেব ছিলেন, এমন কি এজলাসে 

বাঙ্গলায় সওয়াল জবাব হইতে দেন নাই, কিন্তু তাহার 

পদচ্যুতিতে দেশীয়গণ সাদ|-কালার পার্থক্য-বশতঃ চাকুরীটি গিয়াছে 
উপলব্ধি করিয়া বড়ই ব্যথিত হন ও জাতীয় অপমানে বিশেবভাবে 

উত্তেজিত হন । 

স্থরেন্্রনাথগ বসিয়। থাকিবার লোক ছিলেন না। অক্রান্ত 

সাধনায় ছু'এক বংনবেব মধ্যেই তিনি জনশক্তি উদ্বোধিত করিয়া 

হাত. এসোসিয়েশন (11). 1191) রিনি গঠন করেন 

* রাজনারায়ণ বন্থর জাত | 
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১”৭৬২৬শে জুলাই তারিখে । ইতিপুব্র স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ 

মহাশয়ও “ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি জাতীয় সমিতি" গঠন 

করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বেশ ভাল কাজ হইত 1%* রেভারেণ 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান লীগ থাকিতে অন্য একটী সমিতি 

গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপন্তি করেন। স্বগীয় ঈশ্বরচন্দ্র 

বিদ্ভাসাগর মহাশয় এবং দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ও একটী বঙ্গীয় 

সমিতি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। যাহা হউক স্ুরেন্দ্রনাথ ইপ্ডিয়ান 

এসোসিয়েশন গঠনেই কৃতকাধ্য হন। স্বগীয় আনন্দামাহন বস 

এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনিই প্রথম সম্পাদক 

পদে বৃত হন ও সাহিত্যরখী স্বগীয় অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় 

আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হন। ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য 
লিপিবদ্ধ হয় £ 

(1) এ 00700) 01 ১0001060000) 01 1)01)110 01)11)10)) 

11) (116 0001111৮. 

(2) 01011001101) 91 111078) 19005 20010 1060])1093 01001) 001 

1)231১ 01 (9011110101) 1)91100001 170001409 2000 83101710001), 

(3) 10] 00101000101) 01 11090015-160111)0 1)8000]) 

11110103 1৮1)0 01 01)911)10760005. 

(4) 17)010.১101) 01 (10101033565 11) 116 (19৮6 1)81)110 1)10০- 

10)01763 01 6118 0187 

যাহা হউক এ সময়ের আর একটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

অভিনয় আইন পাশ হইবার পরেই লর্ড লীটন ভানঁকুলার 
প্রেনু আক (ড610900187 1১১৯ 1১6) নামে একটি আইন করিয়। 

বাঙ্কালী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। অমৃতবাজার কাগজ 

তখন বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইতেছিল, অতঃপর রাতারাতি ইংরাজী 

* সভাপতি শস্তু মুখাজ্জি, সম্পাদক কালীমোহন দাস (চিত্তরঞ্জন দাশের 
জ্যেষ্টতাত ) সহসম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ । 
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হইয়া গেল। এই আইনে দেশবাসী আপনাদিগকে আরও 

অপমানিত মনে করিল। উতঃপুবেব অস্ত আইন 10১ 180 

পাশ করিয়া ভারতবাসীগণকে নিরস্্ব কবিয়াও লর্ড লীটন যথেষ্ট 

কলঙ্ক অজ্জন করিয়াছিলেন, ভারতীয়গণকে সিভিল মাভিস পরীক্ষা 

দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে ইনিই স্থুপাবিস করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ভারতসচিব তাহা অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু অত:পর 

১৮৮০ সালে ইংলগ্ডেব গভর্ণমেণ্ট পরিবত্তিত হইল। গ্রাড]ষ্টানের 
হাতে আবার ক্ষমতা আদিল এবং তাহারই উদারতায় অতঃপর লর্ড 

লীটনের স্থানে ভারতে একজন সন্গদয় গভর্ণর জেনারেল আসিলেন। 

ইনিই ভারতবন্ধু স্দাশয় রিপন। তাহার ভারত-হিতৈষণ। সব্ধজন- 
বিদিত। কিন্তু অস্ত্র আইন রহিত করিতে না পারিলেও তিনি 
অনাচারমূলক “মুদ্রাযন্ত্ আইন" (1১4৯4 &) দমন করিয়া কলের 

কৃতজ্ঞতাঁভাজন হন। বেটিক ও ক্যানিং-এর হ্যায়, কৃতজ্ঞ-গদঘ ভারত 

লর্ড-বিপনেরও যশোগান কধিতে বিরত হইবে না। লর্ড রিপন যে 

কেবল সংবাদপত্রের স্বাধীনত। পুনঃ প্রদান কবিলেন তাহা নয়। 

তিনিই প্রথমে ডিগ্রিক্উবো এবং ঘিউনিসি-প্যালিটিতে নির্ববাচন প্রথা 

প্রবর্তিত করিয়! স্বায়ন্র-শাসনের ভিন্তি স্তাপন কবেন। এতদ্বযতীত 

সাদা কালোর পার্থক্য যে ভারতবাসীব প্রাণে গুরতর বেদনা! দিতেছে, 

তাহ! উপলব্গি করিয়া তিনি প্রথমে ইলবাট বিলের যৌক্তিকতা সমর্থন 

করেন। উপরোক্ত প্রতোকটি বিষয়ে এবং উহাদিগের আন্ুষিক 

ব্যাপারে জনশক্তি বড প্রবল হইয়া উঠে। বস্তুত; ভারতবাসীর 

হাদয়স্থিত প্রধূমিত আন্তশক্তি ১৮৮২--১৮৮৪-তে নানাভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে। এই সংহতি শক্তিই কংগ্রেসের উদ্যোগ পর্ব । 

ইলবার্ট বিলি আন্দোলর আরম্ত হয় ১৮৮২ সালের প্রারস্তে। 

এই বংসরেই (৮1701119] 1016091816 €000০-এর ( ফৌজদারী 

কাধ্যবিধির) সংস্কার আরম্ত হয়। এই সনয় বেহাঁরীলাল গুপ্ত 

মহাশর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন 
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বাকুড়া জিলার ডিগ্রিক্ট ম্যাজিষ্টরেটে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টরেটরা জষ্টিস 
অব. দি পিস্ (জে, পি) হইতেন, কিন্তু মফঃন্যলের ডি্রি্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরা 
)0300) 01 119 19800 হইতে পাবধিতেন নাঁ। তথচ উভয়েই সিভিলিয়ান 

ফলে এই হইল যে, কলিকাতায় বিহারীলাল গুপ্ত শ্বেতাজদিগের 
(1707'0098 131151| 901)100$4 ) অপরাধের বিচার করিতে পারি- 

তেন আর মফঃন্বল বলিয়া উক্ত শ্বেতাঙ্গ আসামীর উপরে রমেশ দত্ত 

মহাশরের কোন হাতি ছিল না । অথচ তাহার অধীনস্থ শ্বেতা 

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টেটের সেই বিচারের অধিকার ছিল। রমেশচন্্ 

বেহারীলালের দৃষ্টি এই বৈষমোর প্রতি আকধিত করিলে, মিঃ গুপ্ত 
ছোটলাট বাহাছুর স্যার এস্লি ইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত 
বিষয় বুঝাইয়। দেন। স্যার এসলির নির্বেশানুসারে মিঃ গুপ্ত একটি 

মন্তব্য লিখিয়া পাঠান এবং স্যার এসলি বড়লাট সাহেবের কাছে তাহ। 

পাঠাইয় উহা! সমর্থনে মতামত প্রকাশ করেন। ইহাই পাঠ করিয়। 
১৮৮২, ২০শে মার্চ বডলাট লর্ড রিপণ ব্যবস্থা-সচিব (1, 

1161010.) স্যার কোনে ইলবার্টকে দিয়া একটি বিল (আইনের 

খসড়া) প্রস্তুত করেন। এই বিলই “ইলবাট বিল' নামে খ্যাত। 

এই বিলের খলড়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী প্রস্তুত হয়। 

এই বিলটি উপলক্ষে সমগ্র শ্বেভাঙ্গ সমাজে ছলম্থল পড়িয়। 

গেল। নেটিভের হাতে তাহাদের বিচার! তাহাদের অসহা হইল। 

তাহার! ঠাদা তুলিয়। আন্দোলন চালাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং 

এই আন্দোলনে ইউরোপিয়ান, ইউরেসিয়ান, আম্মেনিয়ান ও ইুদি 

প্রভৃতি সকলে দলবদ্ধ হইলেন। তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া 

অচিরে একটী ডিফেন্স এসোসিয়েশন (1)0101106 4৯530018101) ) 

গঠিত হইল। 

৯ই ফেব্রুয়ারী (১৮৮৩) এই বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত 

হইলে উহা বাহিরে আলোচনার জন্য সময় দেওয়া হয়। চতুর্দিকে 
সভ। হইতে আরম্ভ হয়, শ্বেতাঙ্গগণ এ-সম্বদ্ধে লিখিতে, বলিতে ও 
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বুঝাইতে লাগিলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই বিলের 
প্রতিবাদকারিগণ টাউন হলে একটি বিরাট সভা! করেন। এ সভায় 

জে. জে কেস্উইক, মিঃ জি, এইচ. এ ব্রানসন ও এ বি. মিলার 
প্রভৃতি ক্ষুদ্রচিত্ত এলো-ইগ্িয়ান দলপতিগণ দেশীয়দিগের সম্বন্ধে যে 
সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গীরণ করেন, তাহাতে সমগ্র ভারতে ভয়ানক 

আগুণ জ্বলিয়া উঠে। সে সভায় যাহার! উপস্থিত ছিলেন, তাহারা 
তখনকার ভয়ানক দৃশ্য কখনও ভুলিতে পাবেন নাই। কেবল 

দেশীয়গণের বিরুদ্ধে নয়, লর্ড রিপনও এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের নানরূপ 

বিদ্রপ ও নিন্দার পাত্র হইয়। উঠিলেন। আর ইংলিশমান ও 

হরকরা প্রভৃতি কাগজ সে সাম্প্রদায়িক অনাল ইন্ধন প্রদান করিতে 

লাগিল। 

এই সভায় কট.ক্তি ও বিদ্রপবাণীতে ব্রানসনই সকলের শীর্বস্থান 
অধিকার করে এবং এরূপ জঘন্য নিন্দায় এমনি খ্যাতিলাভ করিল 
যে, বিলের বিরুদ্ধে তাহার প্রতিবাদ 13777050115) এ পরিণত হয়! 

এই বিষয়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একজন দেশীয় খ্রীষ্টান (বাদক) ও 

এর জেলেনীর কাহিনী অতি অপূর্ব ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । আমরা 
সেই চিত্রটির প্রতি পাঠ,কর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইংলিশম্যান সংবাদ 
পত্র জলধর ডিপুটার সহিত জেলেনির মধ্যে যে সম্পর্কের তত্ব খু'জিয়া 
পাইয়াছে, আর ডিকৃসন নামধারী একজন দেশীয় বাদক খ্বীষ্টানকে যে 

কিরূপে 70010])6৪2 প্রজা! বলিয়া পবিচয় দিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র বেশ 

রদিকতার সহিত সে চিত্রটা অস্কিত করিয়াছেন । 

যাহ! হউক, অনেকগুলি প্রস্তাব টাউনহলের উক্ত সভায় পাশ 

করা হয়। প্রথমটীতে বল! হয় যে, এই বিলটা অনাবশ্যক, 
€111116099987, 01108119010: 8110 1001)090 011 1)0 80006111109” 

আর, “11196 10710910108 10001) ₹810001 &1)0 10190 2111 

(1176-0101700160 011511909 01170101088) 11051) ১0101901510 

00101 110 1001096% 000]. 180110১) 01013 11100211011) 019 

৬ 
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111)9116১ 01 1007:00)681 13111131) ৯01)19065 16 11] 110 জগ 80114 

21) 80011101181 10701601101) 170 118/1%95 7 16 দা]]] 06161: (01)6 

1)59917161)1 01 13716) 0])1181 111 [118 000.1017) 1)যা £1৮11)0 

1198 10 8, 19811110 01 11090771110 85 60 10109189 8/10 ১8101 

01207009081 13711015]) ১০1)1900১ 610)00109 01). 1019 100010৭৭]] 

910 8150 01 (10011 1০5 800 018,0010675 8110 16 1099 £116201%" 

9117901 01)1)00]) 30093 ঞ, 18811116 011908 21)68001019]) 2010 

89810957৪01) 24 109০] 1193 0091) 8701960 911108 10 

|10110]7 011857. ৃ 
এই প্রস্তাবটা উত্থাপিত করেন মিঃ জে. জে. কেস্উইক ' সমর্থন 

করেন মিঃ জে. এইচ. এ ব্রানসন এবং অনুমোদন করেন মিঃ ডব্লিউ 

র্লিক। 
আন্মানিয়ান ও আংলো-ইগ্ডিয়ানগণের প্রতিবাদ ও “নেটিভের 

প্রতি বিষোদগীরণে এবং ইংলিসম্যান প্রভৃতি কাগজের এ প্রতিবাদের 
সমর্থনে কবিকখ মুখর হইয়ী উঠে। এই সময়ে এই আন্দৌলন 

উপলক্ষ করিয়। অনেক কবিতা ও ছড়! রচিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র 

লেখেন__ : 
“গেল রাজা গেল মান, ডাকিল ইংলিসম্যান 
ডাক ছাড়ে ব্রান্সন, কেপাঁয়ক মিলার 

নেটিভের কাছে খাড়া; নেভাঁর-_- নেভার” 

নেভার-_-সে অপমান, হুতমাঁন বিবিজাঁন, 

নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের জানান! ? 

বিবিজান ! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না ।” 

শ্বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টারগণের যমস্বরূপ গ্রুপ্রসিদ্ধ বাগ্ী লালমোহন 

ঘোষ মহাশয় ঢাকার নর্থ-ক্রক হলে এমন প্রাণ-স্পরশী ভাষায় বক্তৃতা 
দেন যে, সমগ্র বাঙ্গাল! ব্রানসন প্রভৃতির প্রতি অজত্্ ধিক্কার বর্ষণ 

করিতে লাগিল।* হাইকোটের উকিলগণও সভা করিয়া ব্রানসন 

ক 000: 00965 3119]] 51709 ০£1018 17009 0070] 1713 02059 809]] 
109001)8 & 076 চম০10 2100 £, 1)158106 01)7:0901) 6০ 2,066:-/869 270 69 
০001%61010 786 01019০010. 
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প্রভৃতিকে কাজ দেওয়া বন্ধ করিল। দেশীয় য়্যাটনিরাও একটি 

সভা করিয়া! উকিলগণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন, আর ব্রানসনকে 

কোনও মোকদামায় নিযুক্ত করিবেন না বলিয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। 

ফ্লুলে স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ব্রানসন হাইকোটে 1)1611ব৭ ব্যারিষ্টারবূপে 

পরিণত হন। ব্রানসন এই কট.ক্তির নিমিত্ত ক্ষম] প্রার্থনাও 
করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয়গণ উহা! মঞ্জুর করেন নাই। কারণ ব্রানসন 

নিজের মত যে ভ্রমাত্মক, তাহ! ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেন নাই। 

ব্রানমনের তদানীন্বন অবস্থা “সোম প্রকাশে" (১৮৮৩১ ৭ই মে) 

বিবৃত আছে-_ 

“কেবল সোমপ্রকাশের নয়, যাবতীয় সংবাদপত্রের পাঠকবর্গকে 

আর পরিচয় করিয়া! দ্রিতে হইবে ন। যে, এই ব্রানসন সাহেবটি কে? 

ইনি ম্যায় অন্যায় বিবেকশূন্য, ইলবার্ট-বিলের ঘোরতর বিরোধী, 

ইনিই অন্ায়পক্ষ সমর্থন করিয়। ইলবার্টদ্েধী ইংবাজদিগের উকিল 

হইয়াছিলেন, সেই অপরাধে ইনিই ভারতবাসীর অশ্রদ্ধেয় হইয়। হ! 
অন্ন হা অন্ন করিতে করিতে জাহাজে চড়িয়া তরু তরু করিয়া ভাসিতে 

ভাসিতে আজ সাগর পারে চলিয়া যাইতেছেন। 

“আহা! ব্রানসন সাহেবের শেষ দশাট। ভাবিলে প্রাণের ভিতর 

কাদিয়া উঠে। এতকাল হাইকোটের্ থাকিয়া যিনি অর্কবিদ্ায় 

অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন_তার অন্তিমদশায় এই ঘটিল। 

অর্থ ধাহাকে অহরহ অনুসন্ধান করিত, রাশি রাশি মোকদাম] দিবার 

জন্য লোক যাহার কত আরাধনা করিত, সেই ব্রানসন অবশেষে 

একটীও মোকর্দমা পাইলেন না; গললগ্নবন্্রে ক্ষম। প্রার্থন৷ করিলেন, 
তবু তাহার অদৃষ্টচক্র আর ঘ্বুরিয়া আসিল না। সুতরাং দিনপাতের 
আর উপায় কি? কাজেই তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।” [সোম- 
প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ ১২৯০ ] 

ভারতীয়গণের সংহতিবলে ব্রানসনের এই দশ! হইল বটে, কিন্ত 
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শ্বেতাঙ্গগণের আন্দোলন থামিল না । ১11. 11050131]0)0100)901) 

'( পরবতী ছোটলাট ) লিখিলেন__ 
116 100 06110 01)17)197) 01 0110 (10৮01108617 01 11)019 61100 রী 

1১ 2, 02৫ 01 60101)01%1 60101)61)0 ৮1010]) অ11] 5001) 019 0১ ] 

আঃ ভা 60১ 918101১0816 7 1011 1661১ 11) 6100 11019 0110) 

০৯])91101)09 11] 11001950115 15 0101016772)1) 0176 ১6009636810 

11)0১ 11101190..) 

বন্ত্তঃ শ্বেতাঙ্গগণ লর্ড রিপণের উপর বলপ্রয়োগ করিতেও 

' দ্বিধাবোধ করেন নাই । ১৮৮৩-৮৪ শীতখতুতে কলিকাতা৷ প্রত্যাবর্তন 
করিলে গভর্ণমেণ্ট হাউসের সিংহদ্বারে লর্ড রিপণের সহিত একদল 

লোক অপমানস্থচৰ ব্যবহার করিয়াছিল। মিঃ বাকলাণ্ড বলেন__ 
4 601)8])1105 1080 0090 10110080 107 ৪, 1001101)0]1 01 10701) 12) 

(171016৮৬110 1090 1)010110 610010)50]%0৯ 11) 61)0 0010৮ 0% (70%০1]0- 

11701) 2১01)0111) 69 61061] 770190600 1681512,0102) 6০ ০%1-1)১০৬/6: 019 

১01000৯ %৮ (709501017)906 11090565 1)00 106 ৬10610% 01) 1)0810 9. 

58৮1701%6 (1100001)5191)56 8200 56200 10110 60 11008705102 

(0700117, 10170 61368500601 0119 20105])107 523 11)0%]) 6০0 0116 

10016017776 (70011807200 016 1951)0191016 0000075 আ1)0 ১11)৯৪- 

01061)61) (720 (110 11)600070,010]). 

ছুই একজন সম্ধদয় বন্ধু 'জিজ্ঞাস্থ হইয়াছেন যে, কংগ্রেসের ইতি- 
হাসে সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাসের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন খুবই 
সমীচীন এবং এ সকল বন্ধুযে সময়োচিত উপদেশ বাক্যে আমাকে 
সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াঁছন, ইহাতে আমি তাহাদের নিকট 
খুবই কৃতজ্ঞ । 

কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিতে বিভি্ দিক্ হইতে বাঙ্গালীর অবদান 
উল্লেখ না করিলে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ এ কথা 
,সকলেই স্বীকার করিবেন যে “7791 139118] 01019 0এগ্য, 
[00018 1111)1105 1010011'0%”, আর বঙ্গবাসীই যে সর্বাগ্রে প্রথম হইতে 
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স্বাবলম্বন ও আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর লর্ রিপনের সময় আত্মপ্রতিষ্ঠার উপাদানও জুটিয়াছিল, 
বাঙ্গাল! সাহিত্য যদি জমি উব্বব করিয়া না] রাখিত, তবে জনশক্তি এত 

প্রবল হইত না, আবার জনশক্তি প্রবল না হইলে কংগ্রেস ক্রমে জন- 

কয়েক উচ্চশিক্ষিত বাক্তির প্রতিষ্ঠিত বাৎসরান্তিক মিলন সভায় আর্ত 

হইয়া অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এত বড় বিরাট জনসজ্ঘে পরিণত হইতে 

পারিত না. স্থৃতরাং জনশক্তির উদ্ভব, বুদ্ধি ও প্রধান্য সম্বন্ধে আলোচন' 

করিতে করিতে পুর্ববন্তী যাবতীয় ঘটনাবলী এবং সাহিত্যের 
অবদান উল্লেখ না করিলে কংগ্রেসের ইতিহাস একেবাবে অসম্পূর্ণ 

থাকিবে । সুতরাং অনিবাধ্য কারণে এ সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করা 

অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িতেছে, আর জাতীয় সাহিতোই সেই সমস্ত 

কাহিনী সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে । এজন্যই ১৮৮৫ ডিসেম্বরের পৃর্বের 

জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা ও যাবতীয় আবশ্ঠকীয় ঘটনাই এই গ্রন্থে 
উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি | 

ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে কেন সহসা এরূপ তুমুল আন্দোলন উত্িত 
হইল? “নেটিভে”র উদ্দন্যে কেন এত বিষোগার হইল? ইডেন, 

রিপন ও ইল্বার্ট তে। রত্ত্রের আশায় সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, তবে 
কেন হলাহল উখিত হইল, কেন তাহার। শেষে ভীত হহইয়। 

পড়িলেন? এখানে তাহার উল্লেখ করিব_মনেকেই জানেন যে লর্ড 
রীপন এই সময়ে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে স্যার রিচা” গার্থের 
অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং মিঃ 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলি (18701) 0080)901 ) 

নিধুক্ত করিয়। উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে শ্বেতকায় 
ব্যারিষ্টারগণ বড়ই অসন্তষ্ট হন । * 

* সুপ্রসিদ্ধ জন ব্রাইট এই অসন্তোষের কারণান্চসন্ধান করিয়া মন্তব্য 
করেন_ 
. পা]0৪5৪ 6০ 2000১01000001765 200 0176 ১0১01000056 10019 1090 
191109৬) 17959 015609০0000 10110501000 10101981501 000. 
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বস্ততঃ ইউরোগীয়গণ মনে .করিতেন যে, “ভারতবর্ষ আমাদের 

বিজিত দেশ, আমরা তরবারির সহায়তায় ইহ] অজ্ভন করিয়াছি, 

তরবারির সহ্যায়তায়ই উহা রক্ষা করিব । এদেশবাসীব ভারতবর্ষে 

অধিকার কি? ইহারা তে দাস বই কিছুই নয় ?” ইলবার্ট বিলের 

সময় ছোট লাট স্তার রিভারস্ টমসন, মিঃ জষ্টিস্ স্টিফেন প্রভৃতি 
সিভিলিয়ানও এই সাঁদা-কালোর পার্থক্য বিদূরিত করিতে অগ্রসর 
না হইয়া বরং ইহার বিবোধীই হইয়াছিলেন । আর সঙ্গে সঙ্গে 

অন্যান্য শ্বেতকায় এসিয়াবাসীও, এমন কি আন্মানিয়ান ইনুদী পধ্যন্ 

ইলবাট” বিলের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন। সাদা কালোর 

পার্থক্য উঠাইবার উদ্দেশ্য * পণ্ড হইল । প্রসিদ্ধ বাগী লালমোহন 

ঘোষ বাঙ্গাল দেশেই কেবল ব্রানসনের প্রবল শু হইয়া দাড়ান 

নাই, ইংলণ্ডে গিয়াও নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া উদার ইংরাজগণকে 
পক্ষান্তুবন্তী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাইট, ব্রাডল প্রভৃতি 
উদ্বারনীতিক ইংলগুবাসীগণ এদেশীয় ইংরাজগণকে বিশেষ সতর্ক 

করিয়া ভারতবাসীর সহিত সৌহ্ৃগ্ স্থাপন করিতে উপদেশ দেন। 
ব্রাডল'র পালপমেন্টের বক্তৃতায় এই ভাবটি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। 
তিনি এই সময়ে ১৮৮৩, ৩১ ডিসেম্বরে ভারতবাসীগণরে সমানাধিকার 

প্রদানের পক্ষপাতী হইয়া পালপামেণ্টে বলেন 
£] 000 01 01)1010)) 610 ০ 11858 01)6811)60 ০৪৮ 00110110911) 

[70019 চা) ৮079৯6190৮1) 15)005501 জ্া)10]7 56 0010110 6০ 19৫ 
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0 1021:9 ০007 10018 10110 0101%9105 9:011908 01 1)81105 005%61)90 

7 ১ (10205 1191), 092১005৮0150 ১008১0৭5৫01 60 10910 & 

ক (001606 0 76005118 ঢা 17০৪-1881)1110) 11001)9১64 01)91) 
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1708106 187, 117০) 0010 070 0 01৮ ৬৮৯1) 10৮10 07 

010 75116101)0101101) 11) 6110 11011৯6 91 1,01015 1000107621৭ 60,119 
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(1761১ 1৮ 09001)0 অ1)10]) 00 1505517৯107075 10 5110৮66৮010 006 

117৮ 1)০191)69 01110 69 19191010017, 4 

(1011) 1[,-এর বিনাশকন্তা বৃদ্ধ জন ব্রাইট ও ভারতবধ সম্বন্ধে 

নিয়লিখিত মন্তবো স্বাভাবিক উদারতা দেখান ; 
13110 1 31107011061 00069111115 1417001661]5- 00৮71 0100 

11017) ৬৭710 00010010666] 69 00170001079] (9 170 10810 2৭ 7010 10) 
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“ইংরাজগণের ছুরাকান্মমা ও অর্থলিগ্ন চরিতার্থ করিবার জন্যাই 

ভারতবধের শাসনভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত হয় নাই |...” 

ব্রাডল একজন উদ্ারনৈতিক ভারত-হিত্ৈষী পালপমেন্টের স্ভ্য 

ছিলেন। ভিনি মত প্রকাশ করেন ধে, যদি ক্ষুদ্রচিন্ত ইউরোপবাসী 
শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়গণকে আপনার করিবা লইতে না পারেন, তবে 
তাহারা! যেন সেই দেশে নাযায়। ইলবাট বিল সম্বন্ধে তাহার 
মতও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 
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কিন্ত ইংলণ্ডে লালমোহন, ব্রাইট, ব্রাডল, ব্রাইস্ প্রভৃতি 

মহান্থুভবগণের চেষ্টা সত্বেও, এবং ভারতে জনশক্তি প্রবল হইয়া উঠিলেও, 

ফলত; সবই ব্যর্থ হইল। ১৮৮৪ সালের ৪ঠ1 ও ৭ই জান্ুয়ারীতে 

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাদান্ুবাদ হয় এবং পরে ১৮শে জান্নুয়ারী 
১৮৮৪ সালের তিন আইন (8০ |] 1884) বিধিবদ্ধ হইয়! স্থিরীকৃত 

হয়ঃ 
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(১) ইউরোগীয় এবং ভারতীয় জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং দায়রার 
জজদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না, তাহারা! 'জষ্টিস অব দ্দি 
পিস্ 0.7.) বলিয়া অভিহিত হইবেন । 

(২) কিন্তু ইউরোপীয় প্রজা (14011010881) 13171101411 ৭81)1901 

যে কোন অভিযোগে ইচ্ছা কবিলেই বিচারে জুরীর সহায়তা পাইবেন । 

সেই সব জুরীর অধিক সংখাকই তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত বাক্তি 
হইবেন । 

ইহাতে ফলে কোন লাভই হইল না। এদিকে ইউরোলীয় 

প্রজাগণেব সুবিধা পৃর্র্ববৎ অক্ষুপ্ন রহিল। ভারতীয় প্রজাগণের জুরীর 

স্থবিধা রহিল না । আর ইংরাজের পক্ষে অন্যরূপ দাড়াইল। এদিকে 

জিলার ইউ/বাপীয় জুবীগণ নিদ্দোধী বলিলে প্রায়ই আসামীর 

মুক্তিলাভ হইত । অনেক সময়ে মফঃম্বলে নির্দিষ্টসংখ্যক জুরী পাওয়া 

যাইত না। ফলে অন্ত জিলা অথবা কলিকাতায় বিচার হইত, 
তাহাতে বিচার প্রার্থার অযথা খরচ ও অন্নুবিধার একশেষ হইত এবং 

সাক্ষী প্রভৃতি যথা সময়ে উপস্থিত করিতে ন। পারায় অপরাধীর 

অব্যাহতিলাভ প্রীয়ই হইত । অতএব ইলবাটটবিলের পরিণাম 

ভারতবাসীর পক্ষে মোটেই হিতজনক হইল না? এবং লর্ড রিপনকে 

বাধা হইয়া এই কয়টি বিষয়ের জন্য বাপাঁরটী 39160 0011111696-তে 

দিতে হইয়াছিল। তবে দণ্ডপ্রদান সম্বন্ধে জিলার ম্যাজিস্ট্রেটের একটু 
ক্ষমতা! বৃদ্ধি পাইল । কাধ্যবিধির ৪৭৬ ধারান্ুসাবে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট 

শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর তিন মাস বা ১০০০২ টাঁকার স্থালে ৬ মাস শাস্তি 

অথবা ২,০০০ টাক! জরিমানা পথ্যন্ত করিতে পারেন। ইহ৷ কিছুই 
নয়, কারণ দেশীয় জিলার মাজিষ্ট্রেটের হাতে বিচারই প্রাম্ম হইত না; 

কারণ যে সমস্ত স্থানে জিলার মাজিষ্রেটের ভার এদেশষাসীর নিকট 

অপিত থাকিত, সেখানে শ্বেতাঙ্গ আসিষ্টান্ট মাজিষ্রেটও জেওহা! হইত । 

আঁর ডিগ্রিক্ট মাজিষ্ট্রেইও এই সব হাঙ্গামার ভয়ে সাধারণতঃ অধ্বীনন্থ 

শ্বোাঙ্গ সিভিলিয়ান আসিষ্টান্ট মাজিস্টরেটের আদালতে প্ররূপ 
৭ 
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মোকদ্দম প্রেরণ করিতেন। কারণ শ্বেতাঙ্গ মাজিষ্রেটগণের ক্ষমত। 

পূর্ধববংই রহিল। ফলে যেখানকার জল সেখানেই রহিল। নীল-কর 
ও চা-করগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। | 

কবিবর হেমচন্দ্র ইলবাটি বিলের পরিণাম দেখিয়া! “মন্ত্রে সাধন' 

নামে কবিতায় প্রাণের ঝাল মিটাইলেন-_- 

শিখিবে ভারত-_-শিখিবে এ কথা 
চিরদিন তরে না হবে অন্যথা__ 

একদিকে কোটা প্রাণী কাতরতা 
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষ তায় ! 

তবুও ক'জনে চরণে দলিল 
রাঁজ প্রতিনিধি রাঁজমন্ত্রিদল 
স্বজাতি গৌরব অক্ষুপ্ন রাখিল 

এমনি তাদের অমিত বল 
শেখ রে এখন ভারত সম্ভতাণ 

শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান 
সমগ্র ভারত জাতি কুলমান-_ 

রাজস্ততি গান সব বিফল। 
যে মন্ত্র সাধনে স্পটু উহাঁরা 
সেই বীরব্রত__একতার ধারা 
সে সাহস-উৎ্স--মে উত্সাহ-ধার 

হৃদয়কন্দরে গাথিয়। রাখো 

তবে অগ্রসর হৈও কত আর-_ 
করিতে এরূপে শ্বজাতি উদ্ধীর__ 
পণে ষদি দাও প্রাণ আপনার-_ 

নতুবা যা আছে৷ তাহাই থাকো ॥* 

** বন্ততহ লালমোহনও এ বিষয়ে বিলাতের সভায় স্পষ্টই 
বুধাইয়াছিলেন-_ 

“5611, 06161612010 1 001068 60 (1119) 61190 দ10119 2: 179150 ০0: 
[70019 102 1১6 50136675060. 60 090)109%] [091)181)706100 জা101)0006 6100 
17069750700101) 01 2, 1017১ 009 59106 112£196969 2095 006 9 1)1008611 
10010096 2. 8111111706 ঠি)8 010 2. 00001060 1005118110)2 110 002 
01911) 60106 6160. 100 ৪, 10775 100 10%0690 007 05191 6116 01191706 
0797 196 10) 71010) 106 19 01021560-7160 10917060001 07 
90180:06117 10 619 569865%, 
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হেমচন্দ্র লর্ড রিপনকেও রেহাই দেন নাই। তাহার সগ্থন্ধেও 
উল্লেখ করিয়া নিয়লিখিত কবিতা রচন| করিয়াছেন__ 

“শুন হে রিপন ভারতের লাট 

আর নাহি করো! এ তাণ্ডব নাট 

বিষময় ফল-_বিষম বিকট 

মনুষ্য-হৃদয় সহিত খেলা । 

অতি হীনবল--ঘোর কঞ্চকায় 

সে জাতিও ধদি আশার দোলায় 

ছুলে বহুক্ষণে_-আশা না জুড়ায় 

সে নিরাঁশাধাত রোধে না বেল৷ 

সুধাছলে তুমি দিলে হলাহল 

সম্প্রীতি করিলে সহ নিজদল 

বাড়ালে তাদের শতগুণ বল 

“পৃটোরিয়। গার্ড' রোমেতে যথা 1” 

কিন্তু ভারতবাসীর প্রতি তিনি বন্তৃতঃই সহান্ুভূতি-সম্পন ছিলেন। 
প্রকৃতপ্রস্তাবে। রিপনের এ ব্যাপারে বিশেষ দোষ ছিল না, তিনি 
দোটানায় পড়িয়াই এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার 
অবস্থা ছিল “1396901) ১০19, 810 (0119171)0115-” লেপ্টেনাণ্ট 

গভর্ণর 131. 106:5 100100১0॥-প্রভৃতি সকলেই তাহার বিপক্ষে 

ছিলেন। তাহার অবস্থা সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র-সম্পাদকের 

মতের সহিত আমাদের খুব মিল হয়। শ' উক্ত সাংবাদিক মন্তব্য 
করিয়াছেন-__ 

4& [6 09১ 109101৩ 6119 600)17)9780600906 01 0109 10856 798 1080 

1১৪01) 2,010090006] 016 00200910906 101৮8 120100920 200 40210- 

1710187) 1)6167709 45900186100. 0190] 6176 111-18690 11000713111, 

11090570006 016 70101071660. 200 001১6] 602060567৯0 09861 0৮ 

| ঢ71৯11010708096900898079, 008 08058 0010100016) 1080 15159] 

1071 111)90 & 108]9 দাহ 2000, 6101)05185610  50101)0, 

1 11000 [2৪96206 9212১ &. 1885. 
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1২958781)61685 00১61. 1101)99 2999180 % 15109 511009 ভা1)81) 01) 1860 
| 10605 5৫6 1715 0392৮ 00০1) 00176560 76607 ) 11666 ৩10 8০ 00] 
০109 01000110195 7101 1১656 109 096], 901701068 07 ৪ 
13118250180 69280100501 6010 ০ [0৮018 2100 0) ৪, 130101)080 
00201100100 1681005 0100010 0৯], 10015118805 1,010. 10000100700 
|11750]1 0।হলে)0 10 200 0018081) 01170016 2700. 09110869 [)0516101 
200 5০10 01 1115 10016 80787005107 07০ 50580061067 01 076 
00001305০1০ ৯1103790190 06৮৬860. 61160, €]1016 7১99,06 ভা10]) 
115110100017-%9 0701 1900870680 [):600063801১ 11) 110772)16 [07৯6০ 
1)95 1১] 17. 009 8970) 01 1715 0156655 01/818,0691590 00১6 2117000- 
10080 11) 01)6 1)01008 4১500120101)-1)80 (7165005]% 01১%)1)0170600 
901 00100111610. 1010 6৪৭10170010 10) [10019 15 01101001611) 
11) 810 056১ 1১16 1 09002068 1)0]0198৭ 11611 15 17181009960 1)) 
01056706191)৯ 1১101)9190 00৮ ৮৮ 076 ৮০) (5001001] (৪1১18 ০1 0106 
(70501101161) 11 00৯০. 

লালমোহনও 1২611511801) 110৬1) 119]]-এ এই সম্বন্ধে বলেন* 

5611, 56706]01)০]9 ] 1011500০৪১৯ 618৮ 107 2৮ 01009 16 5691000 
৮১11 00০ 166117% 01 197816 6) 66 67020) 80 04 08৮০] 
24101786100) 107 000 ৬16970)১ ৪৪. 80০ 60 (156 %/৪ 6০ 
16867611161) 8100 ১1161) 01500706910 716 ৯০10060 %৪ 1? [07 000176:- 
1061) চ/676 21১01 69 1956 1৮11 16) 10 0010 81009167 01 0002115]) 
১6৪৪51061)) 0]: ৮ 87001706510) 00617 00199016) 00 1১০9 6০ 0০ 
10501096008 ৮1160 6186 4১71010-11001 00101001710) 09 1106619১660 
1) 6176 [0811)669,6101) 01 10)056100 2770 01)])7:055101. 13006 0:01610- 
10619) চ/]10]) জা 110. 0100 1011 761160607 8100 21601 6৮ 0060॥1৭% 
0 018801১017)0609106 7১066020010850]5 0952119.  %০ 16098101590 
ঢ16 99777950)655 ৮100) অ010)) 15010100090 008017১92160. 10৮ 011 
&০০৭ ০ £1)6 1১901)16. ০1099870150. 07০ 0100110193 1101) 6110 
106109 1080 27080. 60021000060, 1০ 116 0098 & ৬1009), 
110%01 1000 2৮70 297৯016336105 760 101906 7০_-800 10979 00আ]এ 
99 1996667 ০৮ 01070 901180160610009 01701) 15010. 7319০91175০ 1616 0190 
১001) 2. ড1067075 01010৯৭ 170 00৯9 17210967160. 60 7১9 10998. 10) 11019 
6190 0701020 8000801 01 0010109 আ০0]0 [01805 1১9 [00ভ্ব 0199৪ 69 

কক 1/606076 0) 177108)) 46]) 4১100191884. 
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00 1050) 8০9০0 60 108১101701১ 6010611৮270 86 ০₹61]) ১০৪1) 21) 
01010095605 038711) 2110 11] ৯০০7১ 1)৮ (0 10010 190 01 [0610270176 
01010121517) [71012 বু 00106 3019100079 00৮76 914500150৪0] 
05৫ 107 790 6) ২00 9106 0. 0১00 021) তি) ]7017 11001074100 
11 106 15 69 18৮0 2১ 1015 117)006,01760 ৯017) 01107060৯ 00107110609 
1101068110116 (05001) 01 এলো সা] ৮৩ 0044600]) 
11501011139 1711101) 1)91)101)7 10001) 1১7900১080৮ 57600)0 
101" 17)01701 186191101 ১0730110170 200 00018710015, 

( (01001 2170৮00658০ 071১৯) 

ইলবাট বিলেব পরিণাম এইরূপ হইল বটে, উহার উদ্দেশ্য পণ্ড 

হইল সত্য, কিন্তু বাঙ্গালী একট মহৎ শিক্ষা লাভ করিল। ইংরাজ 
তাহাকে সঙ্খবদ্ধতার পরিণাম শিখাইল- বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়! 
ইংরাজকেও স্তব্ধ করিল ।* 

বস্তুতঃ দেশপূজ্য নুরেন্দ্রনাথের মোকদ্ধমা ও নিধ্যাতনে বাঙ্গালী 
উপরোক্ত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের সদ্বাবহার করিল। তবে পার্থকা এই 

__শ্বেতাঙ্গগণ যেমন বাঙ্গালীর প্রতি অসৌজন্য-স্চক উক্তি প্রয়োগ 

করিয়া ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়াছিল, বাস্কালী কখনও তাহা করে নাই। 

আর এই আন্দোলন 'কেবল বঙ্গভূমেই নিবদ্ধ রহিল না। বোম্বাই, 
নাব্রাজ, অযোধ্যা, পাঞ্জাব প্রন্গতি ভারতেন বিভিন্ন প্রদেশের জন- 

সাধারণ বাঙ্গালীর কণ্ঠে ক মিলাইয়া এই অন্দোলনে যোগদান 
করিয়া উহা শক্তিশালী করিয়া “তালে । ৭ এইখানে উহ্ার আমূল 
বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি £_ 

* 1[1)0) 18101)101]7 10001000080 616 (১2101) ১৫৮ 7৮. 6100 
10070100810 00100100016) 1101) 070 00100] 0 076 2030085168, 
০৬9021১07৮5 %)1076600 1) 06 01136001701 0109 1711 
0081৮ 69 6170 1১16১160100 9৪1] 01) & 0170186 01 0০06010]7 01 0901% 
(০, 7১ 1884. ঘা000 চ2610৮ ), 

1 (৬1001501605 এশাঠো]লে 110000196106 7, 1,1884০) 

(000 010010104 ৯6১71906600 17680) 6) (2010 0৭ আ16]) 0) 
10107 60726 0100 1080%78005 0 101177671000180070 100 ১৮100102019 
10) 600 ৮০2]: 13610521060 1)010 0100 061001৯6705 20010) 1] 0119 
01৮) 63661] 1১0৮1710075 619 1১0112),0001)5 7307292) ৪04 
119015500৬0. 1)8)010 6116 ১1800 001 9, 99101)0 606 00616 05 ৪, 
00101001) 10911111101 21] ০12১৭০১ 01 09 1190150 [90111201018 
61000517006 6116 00016"), 
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কলিকাতার বড়বাজারের একটি মোকর্দমায় হাইকোর্টের বিচার- 
পতি নরিস্ সাহেব গৃহন্বামীর বাটাস্থ শালগ্রাম-শিলাটীর প্রাচীনত্ব বা 
নবীনত্বপ্রমাণের জন্য উহ! আদালতে আনিতে আদেশ দেন এবং ইহাতে 

দেশবানী যাবতীয় হিন্দুর মন বাথিত হয়। 
এই ঘটনাটি সর্ববপ্রথ:ম দেণবন্ধু চিন্তরগ্ন দাশের পিতা ভূবন- 

মোহন দাশ মহাশয় তাহার সম্পাদিত 1318101)) 1১0])110 0101101) 

কাগজে প্রকাশ করিয়া আদালতের এইরূপ আপত্তিজনক আচরণের 

বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুরেন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদিত বেঙ্গলী 
সংবাদপত্রে তীব্রতার স্বর আরও একট উপরে উঠাইয়া জষ্টিস নরীসের 
আচরণের ঘোর প্রতিবাদ করেন । উক্ত মন্তব্য জজ বাহাছুরকে জেফ্রিস 
ও ক্রেগসের সহিত তুলনা করা হয়। তখন ইলবার্টবিলের তুমুল 
আন্দোলনে বঙ্গদেশ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যন্ত প্রকম্পিত, 

ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে সন্ভাবের হাস পাইয়াছে, পরম্পর 
পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে । জগ্টিস নরীসও রাজনৈতিক 

আন্দোলনকারী স্ুরেন্দনাথের ভাষ। নীরবে সহ্য করিলেন না। 

অবিলম্বে স্থরেন্দ্রনাথকে আদালত-অবমাননার অপরাধে মাছ]। 100001)- 

এ সোপর্দ করা হইল এবং বিচাবে তাহার ছুইমাস বিনাশ্রম দেওয়ানী 

জেলের আদেশ হইল। এ সময়ে চীপ জষ্টিস ছিলেন স্তর রিচা 

গার্থ। মিঃ রমেশচন্দ্র মিত্রও ( পরে স্তর রমেশ ) পাঁচজনের একজন 

ছিলেন কিন্তু তিন ভিন্ন মত পোষণ করিয়। বলেন যে, এরপক্ষেত্রে 

[গ্য101. ০৪১৪-এ পূর্বববস্তী প্রধান বিচারপতি স্তর বার্ণেস্ পিকক্ কেবল 

জরিমানাই করিয়াছিলেন ; এ ক্ষেত্রেও জেল-শাস্তি দেওয়ার কোন 

প্রয়োজনীয়তাই নাই। কিন্তু সকলে ছিলেন একদিকে আর তিনি 

একদিকে, অতএব অধিকাংশের মতান্ুলারে জেলের আদেশই বহাল 

|রহিল। 

যেদিন সুরেন্দ্রবাবুর জেলের হুকুম হয় (৫ই মে; ১৮৮৩ ), ছাত্রগণ 

একটি বিরাট শোভাষাত্র! করিয়া হাইকোটে” প্রবেশ করে। ঢাকার 
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নু 

বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর ( পরে জুবিলী স্কুলের শিক্ষক ) ৬পরেশনাথ 
ঘোষ মহাশয় তখন কলিকাতায়। তিনিও শোভাযাত্রার সঙ্গে 

ছিলেন এবং হাইকোটের দরজ। বন্ধ হইবার পুরে দ্বাররক্ষাকারি- 
গণকে-_যেন সাহায্য করিবার মভিপ্রায়েই- উহার সন্মুখে দাড়াইয়া 
দরজা ধরিয়া রাখেন। সান্ত্রীগণ বুঝিল যে ছাত্রগণ পরেশনাথকে 
ঠেলিয়। ভিতরে যাইতে পারিবে না তাই কেহ আপত্তি করিল না; 

কিন্তু তাহারা অবিলম্বে দেখিয়া বিস্মিত তষ্ল যে তাহার বিশাল 

পদদ্ধয়ের মধোর স্থান দিয়া ছাত্রগণ অনায়াসে দলে দলে হাইকোটের 

প্রাঙ্গনে ও এজলাসে প্রবেশ করিতে লাগিল। 

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধায় মহাশয় ( পরে হাইকোটের প্রধান 

বিচারপতি স্যার আশুতোষ ) সেই ছাত্রদলের দলপতি ছিলেন; 

স্বগীয় চিত্তরঞ্জনও ( দেশবন্ধু চিত্তরগ্ীন ) সেই দলভুক্ত ছিলেন। স্বীয় 
মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের একটি এলকও তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া 

জানাল! ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং ভজ্জন্তা আট দিনের জেলে 

স্ুরেন্দ্রবাবুর সহযাত্রী হন। স্তরেন্্র নাথের মুক্তির পরেও (৪ঠ 
জুলাই, ১৮৮৩), সভ।|। শোভাযাত্রা ও অভিনন্দনের কলকোলাহলে 

দেশের চারিদিক মুখরিত হইয়] উঠিল। ইলবার্ট বিল আপোষের 
কয়েক মাস মধ্যেই) ১৮৮৪ পালের শে দিকে, লর্ড রিপন পদত্যাগ 

করিলেন। আবার বাপ্ধালার_কেবল বাঙ্গ'লার নহে, সমগ্র ভারতের 

_ সজ্ঘবদ্ধতার সুরে আকাশ বাতাস গ্রতিধ্ধনিত হইল। প্রথমেই 
তিনি কি কাজে যেন দাজ্জিলিং গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে শিয়ালদহ 

হইতে গভর্ণমেন্ট হাউস পধ্যন্ত কলিকাতায় যে শোভাযাত্রা হইল তাহ। 

অবর্ণনীয়, অপুর্ব, অভাবনীয় । যে আবেগ, যে শ্রদ্ধা, যে কৃতজ্ঞত। 

লইয়া বাঙ্গালগ্ঞ। আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাহার দর্শনেচ্ছু হইয়া রাস্তায়, 

ময়দানে, জানালার পার্খে জনতার স্থষ্টি করিয়াছিল পূর্বে তাহ! কেহ 

কখনও দেখে নাই। অতঃপর আবার কলিকাতা হইতে বোম্বাই 

পধ্যন্ত প্রদেশে প্রদেশে জিলায় জিলায় ভারতের লোক তাহাকে 
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ফেবূপ আকুল প্রাণে বিদায় দিয়াছিল তাহাও কল্পনার অতীত। সমগ্র 

ভারত এক নুরে বাজিয়া উঠিল আর আমলাতন্ত্র ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে 
জিজ্ঞান্ত হইল-_একি সতা না স্বপ্প । (111614 29] চা])81 106৭1 
07681) ? ) 

ইলবাট” বিল আন্দোলন ও স্ুরেন্দ্রনাথের নির্যাতন ব্যতিরেকে 

আর একটি বিষয়েও বাঙ্গালী হৃদর উত্তাক্ত ও ব্যথিত হইয়াছিল । 

যদিও সেই আন্দোলনের ঘন্ম শিক্ষিত ব্যক্তি মহলেই (10)69111091518- 

তেই ) নিবদ্ধ ছিল, তথাপি গভর্ণমেন্টের অ-সমান বাবহারে সকলের 

হৃদয়ই তিক্ততায় ভরিয়া পিঁয়াছিল। এই আন্দোলনটি সিভিল সাভিস 
সংক্রান্ত ব্যাপারে উখ্িত হইয়াছিল । 

লর্ড মেকলে এদেশবাসীদিগকে রাজকাধ্ে তুল্যাধিকার দেওয়ার 
জন্যই ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সময়ে, লর্ড 

বেন্টিষ্কের শাসনকালে, ১৮৩৩ সালে যে চাটণর পুনঃপ্রবস্তিত হয়। তাহার 

একটি ধারার (১৬৮ 37 01100 (10871074৯60 18:32 ) তাহ 

লিপিবদ্ধ আছে; 

469, 18,1৬6 01 (110 ৯0101 6671109116৯ 70701) 17000010171)0)12 

$01)180 01 1113 ১11010৯05 10৭0৮10 07016] 910810151১৮ 00080] ওয1% 91 

1115 76011010179 1)1009 011)07617, 00৭00)15 01 001001771)0 01500)101 10) 

10010110১20) 10105501100 0 000])]057110010 01016 010 (0010)05 5 

66/)0 101৯0001010) জা] 0965 সিট চে 0002500065 087 

৪01))00-১ 01 11506৬11115 01 ০545000 িততউ 0000000৮711, 

১0001661100 01010101001) ৯৮10 07৮ এ 0৭01 10101) 00065 10৮ 

1১0 0021159 1)) 007 0109009))9 00109116500 170660110 915 6) 

(11901728025, | 

এই ছুইটি প্রতিজ্ঞাপাত্রের বলেই, এই দেশের লোক যাহাতে 

ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের ন্যার পরীক্ষায় কৃতকাঙ্জা হইয়া জজ 
মাজিষ্ট্রেটে হইতে পারে, তজ্জন্ত ভারতবাসীগণকে উক্ত পরীক্ষা 

প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়। এই নিয়মের ফলেই স্বর্গীয় 
সতোন্দ্রনাথ - ঠাকুর ১৮৬৩ খ্বষ্টান্দে পবীক্ষায় কৃতকার্ধা হইয়া 
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বোম্বাই প্রদেশে মাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাফে 
স্থরেন্্রনাথ, রমেশচন্ত্ধ এবং বিহাঁরীলালও সিভিলিয়ান পরীক্ষায় 

কৃতকাধ্য হন। কিন্তু লর্ড লিটন এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নেটিভের 
সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া শঙ্কিত হন ও এই ভারতীয়গণের সেই অধিকার 

লোপের জন্য সুপারিস করিয়া ডেস্পাচ পাঠান। ভারত-সচিব লর্ড 

ক্র্যানব্রক (67818007008) কিন্তু তাহা অন্থমোদন করিলেন না । 

_ কিন্তু অন্যভাবে লর্ড লিটনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। 

. অতঃপরে উক্ত পরীক্ষায় ২২ বৎসরের স্থলে ১৯ বৎসরের বেশী 

বয়স্ক পরীক্ষার্থীর অধিকার বিলোপ কর] হয়। আর লর্ড লিটন 

আনন্দের সহিত প্রকাশ করেন যে এই বয়স কমাইয়। দেওয়ার 

ভারতবাসী আর বড় কেহ পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিবে না। ফলে 

ভারতবাশীর নিকটে মিভিল সাভিসের দ্বার একরকম রুদ্ধই রহিল। 

বস্তুতঃ ১৯ বৎসরে পরীক্ষা দিতে হইলে বৎসর .তিনেক পূর্বের 
পরীক্ষার্থীকে ইংলণ্ডে যাইতে হইত। এত অল্প বয়সে মা বাবা 
প্রায়ই ছেলেকে ছাড়িয়া দিতেন না। আর ইংরাজীতেও তাহাদের 

জ্ঞান ইংরাজ ছাত্রদের মত হইত না। আর এ পধ্যস্ত কোন ছাত্রই 

১৯ বৎসরের পূর্বে সিভিল সাভিস পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হন নাই। : 
এই বৈষম্যের জন্য এই দেশে ও ইংলগ্ডে তুমুল আন্দোলন 

উপস্থিত হয় এবং লালমোহন সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই আন্দোলনের 

মূলে ছিলেন। লর্ড রিপন এই বৈষমা উঠাইবার জন্য, ইংলগ্ডে ও 
ভারতে যাহাতে উক্ত পরীক্ষার প্রবর্তন হয় এবং সংস্কত* ও আরবী 
ভাষায় যাহাতে পূর্বের ন্যায় নম্বর বেশী থাকে তজ্জন্ত ২৬৯৮৩ ও 

১৮৮৪ সালের ১৭ এগ্রিল তারিখে ুইটি 189)8601. লিখিয়! পাঠান । 

কিন্ত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি এবং ইলবার্ট 

“ক সত্যেন্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় অনেক নম্বর পাইয়াছিলেন, কিন্ত তৎপরেই 

উত্ত বিষয়ে ৫০০ নগ্বরের্ স্থানে ৩৫৭ নির্দি্ হয়। শপর পক্ষে, লাটিন ও 

গ্রীকে বেশী নম্বর নির্দিষ্ট হয়। 
৮ 
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সাহেব ছিলেন বয়স-বৃদ্ধি অর্থাং ২২ বতসরের পক্ষে, আর কাউন্সিলের 

অন্তান্য সভ্য ছিলেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ; বিশেষতঃ ভারত-সচিব 

লর্ড কিন্বারলে তাহাকে ( লর্ড রিপনকে ) কোন রূপেই সমর্থন করেন 

নাই। তবে এই উপলক্ষে জনশক্তি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। 

ইলবাট বিল আন্দোলন, স্তুরেন্্রনাথের নিপীড়ন, লর্ড রিপনের 

প্রতি শ্রদ্ধা ও সহান্থৃভৃতি এবং সিভিল সাঁভিস আন্দোলন প্রভৃতি 

ব্যাপারে যে জনশক্তি এত বুদ্ধি পাইল এবং যে জনশক্তির প্রাবল্যে 

ভাবী কংগ্রেস প্রথম হইতেই শক্তিশালী সজ্ঘে পরিণত হইবার মত 

অনুষ্ঠান গড়িবার মত হইয়এুছিল, সেই শক্তির উদ্ভব কোথায়? কেবল 
কবিতা, প্রবন্ধ, নাটকেই কি ইহার উৎপত্তি? বাঙ্গালী তো বহুকাল 

পৃররবেই বিষাদ-তিমিরে মগ্ন হইয়াছিল-_ 
কত কাঁল পরে বল ভারত রে! 

দুখ-সাগর সাতারি পার হবে। 

_ অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে 

ও কি শেষনিবেশ রসাতল রে। 

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে, 

পর-দাঁসখতে সমুদয় দিলে ; 

- পর হাতে দিযে ধনরত্ব সুখে, 

বহু লৌহ-বিনির্শিত হাঁর বুকে । 

পরদীপমাল৷ নগরে নগরে, 

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে | 

কিন্তু এই তিমির হইতে আলোকরশ্মি দেখাইয়। কে বাঙ্গালার 

শক্তি গড়িল? কে বাঙ্গালীকে আশার বাণী বলিয়া উৎসাহিত 

করিল? কাহার মন্ত্রশক্তিবলে বাঙ্গালার আপামর সাধারণ ক্রমে 

এত শক্তিমান হইয়! উঠিল ? পূর্বাপর আনুপূর্ব্ধিক অবস্থা অন্থুধাবন 
করিলে বলিতে হইবে যে, এই শক্তিগঠনের কুতিত্বই বঙ্কিমচন্দ্রের। 

..* স্ুকবি গোবিন্দচন্ত্র রাঁয় মহাঁশয-রচিত বিষাঁদমূলক স্বদেশী সঙ্গীত। 
১২৮৩ সালে “আধ্যদর্শন' কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
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বঙ্কিমই প্রথমে বাঙ্গালীকে মাতৃমৃত্তি দেখাইয়াছিলেন। বঙ্থিমই 
প্রথমে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়1 শুনা ইয়াছিলেন-_ 

“এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার-কালআ্রোতে ঝখপ 

দিই! এস আমরা দ্বাদশকোটি ভূজে এ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়কোটি 
মাথায় বহিয়।, ঘরে আনি । এস, অন্ধকারে ভয় কি? এঁষে নক্ষত্র 

মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে উহ্থারা পথ দেখাইবে- চল চল 

অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কা ল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়' 
আমর! সম্তরণ করি-_সেই ন্বর্ণ প্রতিমা! মাথায় করিয়া আনি। ভয় 

কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাঁজ কি?” 

বঙ্কিম সকলকে ডাকিলেন, কাল-সমুদ্রে সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা 

দেখাইলেন, ছয়কোটি সন্তান লইয়1 দ্বাদশকোটি করজোড়ে মায়ের 
পাদপদ্ম পূজা করিতে চাহিলেন, কিন্তু আমর তো! সে মুত্তি দেখিলাম 
না, সে মৃত্তি দেখিতে চাহিলাম নাঁ_সে পাদপদ্ম পুজা করিতেও আগ্রহ 
হইল না। তাই বঙ্কিম কাদিতে কাদিতে লিখিলেন,__ 

“আমি একা। রোদন করিতেছি । কীদিতে কাদিতে চক্ষু গেল 
মা” 'বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্_-“আমার ছুর্গোৎসব” ১২৮১ কাত্তিক, 

১৮৭৪-নভেম্বর )। 

বঙ্কিম কিন্ত, মাকে ভুলিলেন না, আবার মাতৃমুত্তি দেখাইতে 
অগ্রসর হইলেন, উপন্যাসের সহায়তায় মন ভূলাইলেন। এবারেও 

তিনি সেই মাতৃমৃত্তি দেখাইলেন, মন্দিরাভ্যন্তরে তাহার স্ুপ্রসিদ্ধ 
”। আর ভারতের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া 

সমগ্র দেশবাসীকে উন্মাদিত করিয়! উদাত্ত স্বরে গাহিলেন-_ 

“বন্দে মাতরম্ 

স্থজলাং সুফলাং 

মলয়জ শীতলাং 

শস্শ্যটামলাং মাতরম্ 
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শুত্র-জ্যোতল্ল! পুলকিত বামিনীম্ 

ফুল্লকুনুমিতদ্রমদলশোতিনীম্ 

সুহাসিনীং সুমধুর তাষিণীম্ 
স্থদাং বরদাং মাতরম্। 

সপ্তকোটিক্-কল-কল-নিনাদকরালে 

দ্বিসপ্তকোটিভূজৈধু ত-খরকরবাঁলে 

অবল! কেন মা এত বলে। 

ব্তবলধারিণীং নমামি তারিণীম্ 

রিপুদ্লবারিণীং মাতরম্ ॥ 

তুমি বিচ্যা তুমি ধর্ম 

তুমি হৃদি তুমি মর্ধ 
ত্বং ভি প্রাণা; শরীরে । 

বাহুতে তুমি মা শক্তি 

হৃদয়ে তুমি মা! ভক্তি 

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে । 

ত্বং হি হুর্গা দশপ্রহরণধারিণী 

কমল! কমলদলবিহারিণী 

বাণী বিচ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং 

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্ 

স্ুজলাং সুফলীং মাতরম্ 

বন্দে মাতরম্ ॥ 

হ্ামলাং সরলা ং স্থম্মিতাং ভূষিতাম্ 

ধরণীং ভরণীং মাঁতরম্।” 

এইস্থানে “বন্দেমাতরম”-এর সময়কার ইংরাজ শাসনের একটু 

অবস্থা জানা আবশ্যক । ১৮৭৬ হইতে ৮০ পর্যন্ত লর্ড লিটন 

ভারতবর্ষের গবর্ণর ছিলেন এবং ডিসরেলির প্রকৃত শিত্যরাপে ভারতবষে 

রুদ্রসান্ত্রাজ্যনীতি প্রবর্তন করিয়া ভারতবাসীকে উত্যক্ত ও গীডিত 

করিতেছিলেন। সর্বাপেক্ষা বেশী আহত হয় বাঙ্গালী ; এবং বাঙ্গালায়ই 

রুদ্রনীতির পরিণাম-_জনশক্তির জাগরণ-_হয় খুব বেশী। ডিসরেলি 
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ও সেলিসবারী, এলেনবরা ও লিটন সেই বরক্ষণশীলগণেরই ছিলেন 
অগ্রণী, আর এই দল ভারতবাসীকে দাস এবং ভারতব্ধকে বিজিত 

দেশ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারিতেন না। এই নীতির 
প্রত্যুত্তরেই বঙ্কিমলেখনী প্রসব করিল আমাদের অমূলা সম্পদ 
“আনন্দ মঠ'* আর এই অমর-সঙ্গীত “বন্দেমাতরম্”। এ গান শুনিয়া 
অনেকে প্রথমে উপহাস করিয়াছিল কিন্তু মন্তদ্রষ্টা খষি বঙ্কিম 

জানিতেন,_-এবং জানিতেন বলিয়াই প্রকাশ করিতেন যে__“একদিন 

এই গানে ভারতের আকাশ বাতাশ বিকম্পিত হবে। আর মাটিধুলো 
হ'তে আরম্ভ ক'রে গাছের পাত। পধ্যন্ত কাপতে থাকবে ।” 

এই মাতৃমৃত্তি নূতন নহে। বঙ্কিম “আমার ছুগগোৎসবে” 
বাঙ্গালীকে আর একবার এই মুন্তি দেখাইয়াছিলেন, আজ আবার 
গদগদ কে কীাদিতে কাদিতে দেখাইলেন যে, অন্ধকার-সমাচ্ছন্ 
কালিমাময়ী হৃত-সব্বন্বা নগ্নিকা' মা আমার হইবেন “দশভূজ দশদিকে 
প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূণো নানা শক্তি শোভিত, পদতলে 
শত্রু বিমদ্দিত, পদাশ্রিত বীরেন্্রকেশরী শক্র নিগীড়নে নিযুক্ত ।” 

কিন্ত কি রূপে মায়ের মুত্তি দেশবাসী সকলে দেখিতে পাইবে ? 
বন্িম তাহাও বলিয়া দিলেন__ * 

“যবে মায়ের সকল সস্তান মাকে মা! বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন 

উনি প্রসন্ন হইবেন ।” 

কি লইয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিবে? বঙ্কিম বলিলেন, ভক্তি 

লইয়া । অতি প্রথমেই সেই ভক্তির চিত্র বস্কিম অঙ্কিত করিলেন-_ 

“অতি বিস্তৃত অরণ্য । অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, 

কিন্ত তন্ডিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে । গাছের মাথায় 

মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে।. 

* আনন্দমঠ মুদ্রিত হয় ১৮৮২, ডিসেম্বর, আর “বঙগদর্শনে' বাহির হয় ১২৮৭ 
সালের চৈত্র হইতে ১২৮৯ বৈশাখ পর্য্যন্ত, ( ১৮৮১.মার্চ হইতে ১৮৮২ সালের 
মে পর্যন্ত )। 
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বিচ্ছেদশৃন্ত, ছিত্রশূন্ত, আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য ; এইরূপ 
পল্লপবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে 

তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে 

ঘনান্ধকার। মধ্যানহ্নেও আলোক অক্ষুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে 

কখন মন্তুধ্য যায় না। পাতার অনন্ত মন্মর এবং বন্য পশু-পক্ষীর 

রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না। 

“একে এই বিস্তৃত অতি-নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য । তাহাতে 
রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর । রাত্রি অতিশয় অন্ধকার ; কিছু 

দেখ। যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায় 

“পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, 

পক্ষী, কীট পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ 

করিতেছে না । বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়-_-শব্দময়ী পৃথি- 

বীর সে নিস্তব্দভাব অনুভব কর যাইতে পারে না। 

“সেই অন্তশুন্ত অরণ্যমধ্যে, সেই স্থুচিভেগ্ঠ অন্ধকারময় নিশীতে 

সেই অনন্ুুভবনীয় নিস্তব্তা মধ্যে শব্দ হইল, “আমার মনস্কাম কি 

সিদ্ধ হইবে না ?” 

“শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্দতায় ডুবিয়া গেল; 

তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্য শব শুনা! গিয়াছিল? 

কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত 

করিয়৷ মনুষ্যু-ক ধ্বনিত হইল। 
“ 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না 

“এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন 
উত্তর হইল--তোমার পণ কি ?' 

“প্রত্ত্য,ত্তরে বলিল, “পণ আমার জীবন সর্বস্ব | 

__ “প্রতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।” 
«“ আর কিআছে? আর কি দিব? 
“তখন উত্তর হইল, “ভক্তি? ।৮ 
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অতএব বঙ্কিম বুঝাইতে চাহেন “ম্বদেশকে সমস্ত ভক্তি দিয় 
ভাঁলবামিবে এবং সেইজন্য অধন্ম, আলস্য ও ইন্জ্রিয় ভক্তি ত্যাগ 

করিবে, আপন! ভূলিবে, ভ্রাতৃবংমল হইবে, পরের মঙ্গল সাধিবে।” 
জতঃপরে আমাদেব কাধ্য-পদ্ধতিও বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক করিয়া 

দিয়াছেন । 

ইতিপূর্বে লর্ড লিটনের মুদ্রাষন্্ব আইন ও সিভিল সাভিস নীতির 
প্রতিষেধক রূপে যে রাজনৈতিক আন্দোলন সমুখিত হইয়াছিল 

এবং পরে সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাখ্সিগণ যে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া 

রাজনীতি বা পলিটি কস্ প্রচার করিতেছিলেন__বঙ্কিম “কমলাকান্তের 
পত্রে” পলিটিকস্ প্রবন্ধে এরূপ ভিক্ষানীতির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, 
“না, এতে হবে নী, “ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ'। নিজের পায়ের উপরে 

নিজে নির কর।” তাই বঙ্কিম লিখিতেছেন__ 

“আমাদের ইচ্ছ! পলিটিক্স --হপ্তায় হণ্তায় রোজ রোজ পলিটিঝু 

.**কিন্তু ভাই পলিটিকওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবন্তী তোমা- 

দিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে তবু সপ্তদশ 

অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই 

তন্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটীতে 

লাগিবার সম্ভাবনা নাই। 

*“এইবূপ ভাবিতেছিলাম ইত্যবসরে দেখিলাম শিবু কলুর পৌত্র 
দশম ব্ষধীয় বালক এক কাসী ভাত শানিয়া উঠানে বপিয়া খাইতে 
আরম্ত করিল। দূব হইতেএকটী শ্বেতকার় কুকুর তাহা দেখিল। 
দ্রেখিয়া একবার দাড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুপ্নমনে জিহবা নিষ্কৃত করিল। 

অমল ধবল অন্নরাশি কাংস্তপাত্রে কুন্ুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে__ 

কুকুরের পেটটা দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুকুর চাহিয়৷ 
চাহিয়া. দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া, একবার আড়াঁমোড়। ভাঙ্গিয়া, হাই 

তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর 

হইল, এক একবার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত ব্দন প্রতি আড় 
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নয়নে কটাক্ষ করে এক এক পা এগোয়। অকম্মাং অহিফেন- 

প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম ;__দেখিলাম এই ত পলিটিক্স এই 
কুকুর ত পলিটিশ্যান! তখন মনোনিবেশপুর্ববক দেখিতে লাগিলাম 

যে কুকুর পাক্কা পলিটিকাল চাল চালিতে আরম্ত করিল। কুকুর 
দেখিল কলু-পুত্র কিছু বলে না, বড় সদাশয় বালক; কুকুর কাছে গিয়া 

থাব। পাতিয়া বলিল । ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে আর কলুর পো"র 

মুখপানে চাহিয়া হাহা করিয়া হাপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, 

পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলু-পুত্র 
একখান! মাছের কাটা উত্তম করিয়! চুষিয়া লইয়! কুকুরের দিকে 

ফেলিয়া দিল। কুকুর আগ্রহ-সহকাবে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা 

চর্বধণ, লেহন, গেলন এবং হজম-করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে 

তাহার চক্ষু বুঁজিয়া আসিল 

“যখন সেই মতস্য-কণ্টক সম্বন্ধে এই স্ুমহত কাধ্য উত্তমকূপে 

সমাপন হইল তখন সেই স্ুুচতুব পলিটিশ্যনের মনে হইল যে আর 

একখানা কাটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিশ্যন 

আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল বালক আপন 

মনে গুড় তেতুল মাখিয়! ঘোর রবে ভোজন করিতেছে-_কুকুর পানে 

আর চাহে ন।। তখন কুকুর একটি 1011 110৫ অবলম্বন করিল-_ 

জাত পলিটিশ্যন ন|! হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর 

করিয়া আর একটু অগ্রসর হুইয়। বসিলেন। একবার হাই তুলিলেন 

তাহাঁতেও কলুর ছেলে চাহিয়। দেখিল না । অতঃপর কুকুর মৃছু মৃদু 

শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বলিতেছেন হে রাজাধিরাজ 
কলুপুত্র ! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই তখন কলুর ছেলে তাহার 
পানে চাহিয়৷ দেখিল। আর মাছ নাই এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে 
ফেলিয়া দিল। আর কুকুরও সুখে অন্ুমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল... 

এমন সময়ে কলুগুহিণী গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে 
, একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক করিয়া ভাত খাইতেছে__দেখিয়া কলুপত্ধী 
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রোষ কষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুকুরের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়। লাঙ্গল সংগ্রহ পূর্বক 

বহুবিধ রাগরাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রতবেগে পলায়ন 
করিল ।৮*% 

বন্ধিমচন্দ্র পলিটিক্যাল এজিটেশনের ও ভিক্ষাবৃত্তি বা মডারেট 

পলিটিক্সের পৃবে্বোক্ত ছবিটি দিয়া পরেই লিখিলেন-_ 

“এদিকে এক বৃহৎকায় বুষ আসিয়! জোর করিয়া জাবন। খাইয়। 

গেল বংশদণ্ডের ভয়েও একপদ সরিল না। কলু-পত্বীর সব চেষ্টাই 
ব্যর্থ হইল ; অবশেষে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন 

আর বৃষ অবকাশমতে জাবনা নিঃশেষ করিয়া! হেলিতে ছুলিতে স্বস্থানে 

প্রস্থান করিল |” 

বাঙ্কম এই পলিটিক্স পরিহার করিয়া বৃষজাতীয় পলিটিক গ্রহণ 

করিতেই নিদেশ দিয়াছেন, আর আত্মনির্ভরতা ও সাহমই বঙ্কিমের 

রাজনীতি । 

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৮৪ সালে আসিয়া পড়িলাম। আর 

একবৎসর মাত্র কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বাকী । ঘটনাআ্োতে 

এই বতসপরটি বড়ই স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । যেমন ভাবে ও কার্যে 

জনশক্তি প্রকৃত পথগামী হইল, তেমন দেশের সিদ্ধান্তও প্রায় স্থিরীকৃত 

হইল। এই বৎসরে যেমন ইলবাবিলের সিদ্ধান্ত ও লর্ড রিপনের 

পদত্যাগে রাজনীতিক্ষেত্র বড়ই উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, ধর্্ম-জগতেও 

এক বিষম আন্দোলন সমুখিত হইল। এই আন্দোলনের মূলে 
একদিকে যেমন ছিলেন রামকৃষ্ণ দেব ও তাহার পুত্রবৎসল শিবা গিরিশ 

ঘোষ, অন্য দিকে আবার ছিলেন পণ্তিত শশধর তর্কচুড়ামণি ও 

পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। থিওজফিক্যাল সোসাইটীর প্রভাবও বড় 

ন্যন্য ছিল না। আর বঙ্কিমচন্দ্রের এদিকের অবদানও বড় সামান্য ছিলি 
2০১ ১৮৮১৮৮ িল৭ ০৯৭০৯১৯০১ লক একি 222 ৮: পিসি পিস সপ 

* “আমাদের পশিটিক্দ" বঙ্গদর্শন, ১২৮৪ া্তন | 
৯ 
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না। তখন $011110 73911081-এর বড়ই প্রভাব; কিন্তু তাহারা বিদ্বান 

ও সমাজে মান্ত-গণ্য হইলেও অনেকেই জড়বাদী ছিলেন। কেহ কেহ 

ক্রিশ্চিয়ান হইয়াছিলেন, কাহারও বা ব্রাহ্ষধন্মে বড় আকষণ ছিল। 

ইহারা সকলেই ছিলেন হিন্দ্রধন্মদ্েবী। এদিকে হিন্দুসমাজ মধ্যেও 
নানাবপ মতভেদ,__শাক্ত বৈষ্ণবের ছন্ ; হিন্দু যাজক কদাচারী; 
বৈষ্ণব সমাজও আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত । ফলে দেশীয় যুবকমগ্ডলী 
অধিকাংশই তখন ধর্মচ্যুত ও জাতীয়তা-ত্রষ্ট হইতেছিল। এই 

ছুর্দিনে দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সকলের জন্য ব্যবস্থা 

করিয়া এক সার্বজনীন ধন্ম প্রচার করেন_-“যত মত, তত পথ”। 

আবার পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি এই সময়ে যেমন একদিকে হিন্দু 
ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া! উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে 

যত্ববান হইয়াছিলেন, জাতীয় ধষি বঙ্কিমচন্্রও সেইরূপ অন্ুশীলন-তত্ব 

আবিষ্কার করিয়। জনমগ্ডলীকে দেহ, মন, বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকধ সাধনে 
যত্ববান হইতে শিক্ষা দরিয়া গুরুর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। 

ঠিক এই সময়েই (১২৯১ শ্রাবণ) নাট্যকার গিরিশচন্দ্র “চৈতন্যলীলার' 

অভিনয়ে বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অন্যপর্্যস্ত ধন্মের বন্যা বহাইয়া 

এক নূতন ভাবের প্রবাহ উখিত করেন । 
“চৈতন্যলীলা'র প্রভাব সম্বন্ধে সমসাময়িক দেশীয় সংবাদ-পত্রের 

ভাষায়* বলিতেছি £ 
]))9 9%018,07007 ৯0০0০৯৪91 চৈতৃন্তলীলা 70856 179০ 1১৩০ 

1810610 006 60 6109 ০6 ০01 16৭ 1)106 0116 95৮ 01 0100 [)931010- 

01979 ০0: 6116 17)0001) 50909 01 1391)08] 200 898001)১ 60 1199 9])1)92160 

107011917 6০ 0106 1761181095 1709611)06১ 91 &1) 8000051)  181161085 

090116 ৪00 69 10956 02100155690, 0119 10)9,211090100) 200. 1117)69 800৫ 

(99117%৩ ০01 ৮ ৯0619010291 200167009 1)0200 9 19010019290) ৪) ১6০10) 
0% ৪0000801010 1190 ১০:9৪] 810 1006 020179/0018117 01160. 01901) 

১১০০০০০৯০০৩, 7204 96/18/ 6/%//%76 1 09%08% /4$ 2236//22 %81£ ০7 /ও 

৫০- বিডি 174 %28 ৫01/7/7%716% &% ও 6%/92480%18 ০ রহ 
শি শেশী শাশীসি সক শখ শাসিত 7 7 তিন ২০ 

ক নু0০ 1807196 7096. 14 1889 
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থিওজোফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কর্ণেল অলকটও চৈতনা 
লীলার অভিনয় দেখিবার পর ইহার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া মত 
প্রকাশ করেন-_ 

555 (01 00)810505%,190122 1 00176870501001) ৮050 01096 2618 

110]905511)16 19 2107 9200 0001 7. 6015111%002 0৪০০-৭ 10100135007 
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এই ভাবে বাঙ্গালায় যখন বিপ্লবের ধার! চতুদ্দিক হইতে প্রবাহিত: 

থিওজোফিক্যাল্ সোসাইটী (1110)40111081 ৭0010% ) তখন বিশেষ 

ভাবে,ভারতের উপকার সাধন করে। (00006] ()1001 ও ম্যাডাম 

ব্লাভাট্ক্কি তখন ভারতে "তাহারা স্থানে স্থানে হিন্দুর নিকট এই 
বাণী প্রচার করিলেন, “4১ 17711001021 10019230119 170 9১181091] 

01117 0%/1) [09১5 0010 60 7091) 1071 ৮1300718101 11)৭00118/101 

11008 1016 108শঁধ] ০4 “জড়বাদী পাশ্চাত্য হইতে ধার 

করিবার আবশ্যক কি? হিন্দুর অতীত কিরূপ বিশাল ও 

প্রভাবশালী !” 
হিন্দুর জাগরণের দিনে এই বাণী জাতীয়তার দ্রক হইতে অম্তের 

কার্ধ্য করিল। হিন্দু আপন ন্বত্বা বুঝিল; ধন্ম বুঝিল, জাতীয়তা 

:* ৪৭. [], 3. 0198৮ 1768 0৫6. 1885 
£700 1001)11১1160 11) 18015 &০ 1১9,98৮, 

1+ পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব হইতেই তাহারা ভারতভূমিতে পদার্পণ 

করিয়াছিলেন । 
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বুঝিল। হিন্দু পাশ্চাত্য-মোহ অপসারিত করিবার পথ খু'জিয়! 
পাইল। এবং এই বিষয়ে সেই থিওজোফিক্যাল সোসাইটীর নিকটেও 
ভারত বিশেষভাবে খণী। 

থিওজোফিক্যাল সোসাইটীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভ্রাতভাব ও 

সমভাবপরায়ণতা বৃদ্ধি (115052] 1)700]0011)090 800 60108111%), 

এবং ইহার প্রসারকল্পে প্রতি বৎসর সভ্যগণের এক একটী সম্মিলন 

( 00111910706) হইত । এই সম্মিলন প্রথমে বোম্বাইতে হইত এবং 

পরে মান্দ্রীজে হয়। কর্ণেল অলকট এক সম্মিলনে বলিয়াছিলেন, 
£]])13 ভা] 19 11) 11001960১01 0119 00101:0 191190)91)1 01 

]7018৮--“ভারতের ভবিষ্য জাতি-সম্মিলনের ইহাই উৎম হইয়া 

দাড়াইবে ।” ফলেও তাহাই হইল । স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল (মহধি 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ও স্বর্গীয়! ব্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী ), 
নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রভৃতি এই জব সম্মিলনে যাইতেন। মিঃ 

হিউমও একজন গোঁড়া থিওজফিষ্ট ছিলেন এবং এই সব সম্মিলনে 

যোগদান করিতেন । হিউম, নরেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ এবং জন কয়েক 

থিওজফিষ্টই প্রথম কংগ্রেস সম্মিলনের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। এতঘ্যতীত 
১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য বোম্বাই 

সহরে যে সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট বাক্তিগণের মিলনের সুযোগ হয়, 

তাহাতেও এইরূপ একটি সম্মিলনের আবশ্যকতা অনেকই অনুভব 

করেন। এই সমস্ত সম্মিলনী হইতে ভাবধারা পাইয়াই জাতীমু 

'গ্রেস প্রতিষ্ঠান প্রস্থৃত হইয়াছে । ক্রমে ধন্মের আন্দোলনের 

স্থান রাজনৈতিক আন্দোলন অধিকার করিল। 
তবে হিউম সাহেব প্রথমে একটা সামাজিক সন্মিলন গঠনের 

পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কেন তাহ! হয় নাই ক্রমে বলিতেছি । 

ংগ্রেসের ইতিহাসের একটী পুরাতন কথাও আছে। সাত আট 
বৎসর পূর্বের্ব লর্ড লিটনের দিল্লী দরবারের সময় (১৮৭৭) পুণার 

সার্বজনীন সভার প্রতিষ্ঠাতা গণেশ দত্ত যোশী, স্ুরেন্দ্রনাথ 
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বন্দ্যোপাধ্যায় প্রড়তি সাংবাদিকগণ* প্রতি নসর দেশের দুঃখ-কষ্ট 

জানাইবার জন্যও একটী সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এতহৃপলক্ষে 

ষোশী পর বংসর কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন। কিন্তু উহ! বেশী 

দূর অগ্রসর হইতে পাবে নাই। তবে যোশী তাহার সম্ল্প বিস্মৃত 
হন মাই ! 

যাহা হউক ১৮৮৫ খরষ্টাবেব প্রথম দিকেই জাঁনকী ঘোষাল মহাশয় 

এবং দেওয়ান রঘুনাথ রাও (অন্যতম থিওজফিস্ট ) ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের 

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটে এইরূপ রাজনৈতিক সম্মিলনের আবশ্যকতা 

বুঝাইয়া চিঠিপত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। লিটনের দমন-নীতি 
ইলবাটি বিল আন্দোলন, রিপনের প্রতি আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা, 

স্বরেন্্রনাথের নিধ্যাতন প্রভতিতে তাহাদেব মন তখন খুবই তিক্ত, 

তাহারা উপরোক্ত প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিলেন। পুণার সার্বজনীন 

সভা এই কাজের ভার গ্রহণ করিল। 

মান্দ্াজের একটি বৈঠকে কাধ্য সম্পাদনের জন্য আটজন সভ্য 

লইয়া অতঃপর একটী কমিটি গঠিহ হয় ১৮৮৫ মার্চ মাসে এবং 
তাহাতে নরেন্দ্র নাথ, জানকীনাথ, দেওয়ান রখুনাথ রাও, মিঃ এস 

স্ুত্রহ্ণ্য আয়াব ( পরে চীফ, জাট্টিস) প্রভৃতি সভ্য নির্বাচিত হন। 

বোম্বাই হইতেও কাশীনাথ ত্রান্থক তেলাঙ্গ প্রভৃতি প্রতিনিধি 

ছিলেন। ূ 

মিঃ হিউম যে থিওজকিক্যাল সোসাইটীর একজন প্রধান সভ্য 

ছিলেন তাহা পুর্ধরেই বলিয়াছি। ইনি সিভিল সাভিসেন কাজ হইতে 

অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতের হিতৈষণায় আত্মনিয়েগ করিতে দ্র 

প্রতিজ্ঞ হন। ইতিপুবেরবে তিনি /0101)8 1১9১1019110 4930 

* সাংবাদিকগণ লর্ড লিটনকে একটি অভিনন্দন-পত্রও দিযাঁছিলেন । 

সেই পত্র পাঠ করেন স্থরেন্্রনাথ। তিনি তৃথন “হিন্দু পেটি.যটে"র. প্রতি- 
নিধিরূপে দিল্লীতে গিয়াছিলেন । 
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.. 22992  প্রতিষ্ঠ) কবেন এবং কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে এদেশ 

সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত টেলিগ্রাম বিলাতে পৌছাইয়া ভারতের প্ররুত 
অবস্থা যেন গোপনে না রাখা হয়, তজ্জন্যবোম্বাইতে একটি টেলিগ্রাম 
ইউনিয়ন? স্থাপিত করেন। মান্দ্রাজে উক্ত প্রতিনিধি-সভার বৈঠকের 

অল্প পরেই তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া! মেই সভায় যোগদান করিয়া 

ভারতের রাঁজনৈতিক এঁক্যগঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এইরূপ সম্মিলনের 
কল্পনা তিনি পূর্ব হইতেই করিতেছিলেন, এনং যোগদান করিবার পর 
হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, অজন্ন অর্থব্যয় করিয়া, চারিদিক 

ঘুরিয়া ফিরিয়া যে সম্মিলন গঠন করেন, আজ তাহাই ভারতের একমাত্র 
শক্তিশালী সব্ধবদল-প্রতিনিধি-সম্মিলন। মিঃ হিউমের প্রস্তাবেই 
কনফারেন্দ নামের পরিবর্তে এই অনুষ্গানকে জাতীয় কংগ্রেস 

(1ত9110091 (0081১৩) বলিয়। অভিহিত কর হয়। এই নামকরণ 

বোম্বাই নগরীতে প্রথম অধিবেশনের পুর্ববেই করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ 

জানকী নাথ ও গণেশ জোশী, নরেন্্নাথ ও মি; ভিউমের অধাবসাঁয় ও 

ও আপ্রাণ পরিশ্রম ব্যতীত এই সম্মিলনী এত সহজে গঠিত হইতে 
পারিতকি না সন্দেহ; তবে এ-কথাও ঠিক যে, ব্যক্তি বিশেষকে 

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বা জনক বলিেও জাতীয় কংগ্রেস তখনকার 

কালের অবশ্যন্তাবী পরিণতি, নাক্তি বিশেষ কাধ্যে সহায়তা করিয়াছিল 
এইমাত্র বল। যাইতে পারে । আর হিউম সাহেবই যে সর্বাপেক্ষা 

অধিক কৃতজ্ঞতার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

৫-সময়ে ভারতবর্ষে কগ্রস প্রতিগার সঙ্গল্পে গভর্ণমেউও বিরোধী 

হইলেন না। কারণ উপধুর্পিরি ছুই তিন শাসনকর্তার সময়ে জন- 

শক্তি যেরূপ দ্রতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে গভর্ণমেন্ট 

প্রকৃতই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ডিসরেলির মন্ত্রিত্বকালে লর্ড লিটনের 

রুদ্রনীতিতে ভারত খুবই উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আর সদাশয় রিপনের 
শাসনকালে দেই উষ্ণতা আরও শতগুণে বৃদ্ধি পাইল ; কারণ শ্বেতাঙ্গ- 

গণ মিলিয়া ভারতে কি ইংলপ্ডে তাহার সমস্ত উদ্দেশ্যই বার্থ করিয়া 
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 ফেলিলেন।-_-তীহাতে ভারতবাসীর নিকটে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়| 
রহিলেন বটে-_ 

“রিপণের গুণের কথা 

রইল গাঁথা 

জন্মের মত হাদয মাঁঝানে” 

কিন্ত শ্বে হাঙ্গগণের বাবচাঁবে দেশবাধী এত ত্যক্ত ও উৎগীড়িত 
হইয়া উঠিল থে, শঙ্কিত-হৃদয় ল্ ডফরিণ ইচ্ছা কবিয়াই মিঃ হিউমকে 

রাজনৈতিক সম্মিলনের« গঠনকাঁধো উৎসাহিত করেন। ল্ ডফরিণ 

বোধ হয় মনে কারন, ইহাব| ছুই একটি মন্তব্য করিয়া! কেবল. 

“বন্ধিমচন্্র-উপহাসিত কুকুবেধ পলিটিকাল ণজিটেসন” করিবে বই তো! 

নয়, কিন্ত মনের কথ] বাহির হইয়া যাওয়ায় ভগউস্থ মাগ্ণেয়গিরির উদ্ভব 
হইবার কারণ হইবে না, বরং মল্পে অনে নিঃসারিত হইলে ক্রমে সব 

ঠাণ্ড। হইবে | তাই তিনি মিঃ হিউমকে সামাজিক সম্মিলন না! করিয়া 

রাজনৈতিক সশ্মিলন করিতে উদ্ধ দ্ধ করেন, উদ্দেন্ট_যেন কংগ্রেস 
ইংরাজ শাসনের 38101) ৮৪1৬ প্রতিষেধকরূপে কাধ্য করিতে সমর্থ 

হয়। রাজনৈতিক সন্মিলনের উদ্বেশ্ঠ সম্বন্ধ ইংলগুবাসীর মনেও 

যেন সন্দেহ ন| হয়, তঙ্জন্ত হিউন সাহেব বিলাতে গিয়াও কর্তৃপক্ষকে 

বুধাইয়া দিয়! আসেন। 
€ সমগ্র ভারতই তখন ব্রিটিশতান্তরব রুদ্রনীতিতে ব্যথিত হইয়াছিল 
সত্য, কিন্তু বাঙ্গালাতেই সেই তিক্ত! সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 

১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে একটি জাতীয় 
সম্মিলনী আহুত হয় এবং তাহা যেন শীপ্রই ভারতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত 

হয়, এই ভাবে স্ুুরেন্্রনাথ জলন্ত ভাষায় তথায় বুঝাইয়। 
দেন। ১৮৭৯ হইতেই তিনি প্রতিনিধিমূলক শাসনের সার্থকতা 
বুঝাইয়াছিলেন এবং উত্তর ভারতের স্থান সমূহও ঘুরিয়া আসেন। 

* পূর্বেই বলিয়াছি হিউম সাহেন প্রথমে একটি সামাজিক সম্ধি্লন 
গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। ভাইসরয়ের পরাধর্শানুক্রমেই তাহা হয় নাই। 
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১৮৮৪ সালে বাঙ্গালায় আর কোন জাতীয্ন। অনুষ্ঠান হয় না, 
বটে, তবে এই বৎসরে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী 
(1[16917191101)9] 12100101011) হয় তাহাতে নানা দেশ হইতে 

বহুলোক সমাগত হন। তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা মূলক অনেক 
'কথার আলোচন। হয়। ১৮৮৫ সালে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে 
কলিকাতায় আবার সেইরূপ একটি অনুষ্ঠান হয়। 

কলিকাতার এই বিশিষ্ট কনফারেন্সে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, স্তাঁর 
হেনরী ধ্ুটন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং কলিকাতার জমিদার সভা 
(13171151) 11)0112) 4১৭30011101) ইহার সহিত বিশেষ ভাবে 

শ্লিষ্ট ছিল ।* 

8.4 (1010107910150 01 061806৭6010 0111610756 1)8%৭ 91 0106 
০0017807910 160)70500611)9 07161606 1)0110108] ৮৯৯০০৮৮017৯ 45 
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0610] 0£ 6109 1/981১1001%0 (509078011৯9. 0178 4১109 4১00 10165061000 
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0710017)9] 00030106118 0106 1))011৭81] 8100 0100 76001051016100 01 076 
[১01109,. 8] 09669269910 1080 00 0176 101906৩0108 01 010 090- 
101008. 210 0,5501160 600 001098৮০৭00 10001701115 000007)- 
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লর্ড লিটন শাঁসনকালীন ব্যাপারারি-_অন্ত্র আইন, সিভিল সাভিস 

পরীক্ষা, ফৌজদারী বিচারে শাসন ও বিচার-বিভাগের সংশ্রবহীনতা 
প্রভৃতি বিষয় এবং ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সভ্যের সংখ্য। যাহাতে 

বুদ্ধি পায় এই সব সম্বন্ধে আলোচনা হয় । 

অতএব দেখা যাইতেছেঃ বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 

সময়ে আবার কলিকাতায়ও একটি অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়। প্রথমেই 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের এই দ্বি-ভাগ সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ হইতে 
পারে। স্ররেন্ত্রনাথ কলিকাতায়ই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের 

কেন্দ্র হওয়! উচিত এইমত পোষণ করিতেন, তাই তিনি জমিদারবগের 

সহযেগিতায় উক্ত কনফারেন্সের আয়োজন করেন। অন্যান্ত সকলে 

এইমত পোষণ করিতেন না। কিন্তু ইহাই মতদ্বৈধের একমাত্র 

কারণ নয়। 

হিউম সাহেব এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটু শঙ্কিত ছিলেন। 
স্বরেন্্রনাথ ছিলেন জেলের আসামী, সিভিল সাভিন হইতে 

স্থানান্তরিত, ম্যাটসিনির শিষ্য । বিশেষতঃ তাহার বক্তৃতাগুলি প্রায়ই 

গরম-গরম হইত । ছাত্রগণের তাহার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি 

যখন ছাত্রগণের সভায় বলিতেন “511)0) 01 700. 111 1)9 119%7101 

8110] 01911199101?” ছাত্রগণ সমন্বরে বলিয়া উঠিত “৪1], ৪11,» কাজেই 

ছাত্র ও যুবকগণের অবিসন্বাদী নেতা উগ্রপন্থী ( 6:0910191) 

স্বরেন্দ্রনাথকে সকলেই একটু ভয়ের চক্ষে দেখিত। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কংগ্রেসের অন্ুষ্ঠাতাগণ প্রায়ই ছিলেন থিওজ- 

ফিই। এই থিওজফিষ্টগণকেও গ্ভর্ণমেন্ট একটু সন্দেহের চক্ষে 

দেখিতেন ; কেন না, তখন রুষিয়ার আক্রমণের ভীতি ছিল, আর 

মাডাম ব্লাভাট্স্কি ছিলেন রুষিয়ার অধিবাসিনী । ইহার পরে আবার 

স্থরেন্্রনাথকে প্রথমে গ্রহণ করিয়৷ হিউম সাহেব আরও গভর্ণমেন্টের 

সন্দেহের মাত্রা বাড়াইতে চাহেন নাই। 
- তবে প্রথম কংগ্রেসের সুত্রপাতেই হিউম সাহেব জমিদার বলিয়৷ 

৬০ 
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কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হইয়া ভালই 

করিয়াছিলেন । 

এই ভাবেই ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাই নগরীতে প্রথম 
প্রেসের অধিবেশন হয়, আর ইহার প্রথম সভাপতিপদে বুত হন 

বাঙ্গালারই একজন বিশিষ্ট জননায়ক মিঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।. 
হেনরী কটন (পরে স্যার হেনরী) যে অতঃপরে (১৯০৪ খুঃ) 

বলিয়াছিলেন “139009] 1145 08110790116 10790111100) 01 

110 11019 01 11001 17010) 49987)) (0 1001106 728955 

কংগ্রেস সংগঠনে ক্রমে সেই সত্য প্রমাণিত হইল । 

বঙ্গদেশের ন্যায় পশ্চিম ভারতেও ভারতীয় সভা, ভারতীয় লীগ 

ছাড়া বোম্বাই এসোসিয়েশন (11019 173010)9া 4১990011101 ) 

জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ ও দাদাভাই নৌরজী-কর্তৃক কলিকাতার ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কিছু পরে স্থাপিত হইয়া কাজ করিতে 
অগ্রসর হয়। জগন্নাথ শেঠ মহাশয় ওকালতি করিতেন ও ১৮৬৩ 

খষ্টাব্দে বোস্বাই আইন-সংসদের (73000) 16071519659 09801) 

সভ্য ছিলেন। ভারতের বৃদ্ধ প্রবীণ নেত। দাদাভাই নৌরজীর নাম 
কে না শুনিয়াছে? ক্রমে তিনিই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান স্তন্ত 

হইয়া ' উঠেন। অভ্ঃপরে মঙ্গল দাস নাথুভাই, নৌরজী 
ফারণডজী প্রভৃতি এই সমিতির প্রতিষ্৷ বৃদ্ধি করেন। বাঙ্গলায় 

যেমন রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্জদাস পাল প্রভৃতি বিশেষ লোকপ্রিয় 

হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাবাঁও বোম্বাইতে সেইরূপ ছিলেন। 
«পূর্ব ভারতীয় সভা”ও অপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
“পুণা সার্বজনীন সভা”ও সাধারণের জাগরণে বিশেষ সহায়তা 

করে। ১৮৭৫ খুষ্টাব্দে গণেশ দেও যোশী কর্তৃক ইহ। প্রতিষ্ঠিত হয়। 

যোশীজী যে ১৮৭৭ সালে দিল্লীদরবারের সময় ও পর বংসরে 

খুলধম বিশেষ কাজ করেন, তাহা! পুর্ধ্বেই বলিয়াছি। তাহার 

সবিশেষ প্রযত্বের ফলেই স্বল্নকালমধ্যে কংগ্রেসের বীজটি অস্কুরিত হয়। 
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পরে রাও বাহাছুর কৃষ্ণজী লক্ষণ নৃূলকর (1.1. আখ") ও 

সীতারামহরি চিপলাঙ্কার প্রভৃতিও ইহাতে বেশ কাজ করেন। 

মাদ্রীজেও প্রথমে রাঁজকর্মচারীদের মধ্যে একটী সভার অনুষ্ঠান 
 হইয়াছিল। কিন্তু পরে “হিন্দু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠায়, ১৮৭৮ সাল 
হইতে জাতীয়তার প্রচার আরন্ত হয়। প্রসিদ্ধ আনন্দ চালু” এম 
বীররাঘবাচারী, রঙ্গিয়া নাইড়ু, জি স্থব্হমণ্য আয়ার, এম সুবারাও 

পান্তলু প্রভৃতি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 
তাহারাই উক্ত পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

মাক্্রাজ মহাজন সভ ১৮৮১ সালে প্রতিষ্টিত হয়। মান্দ্রাজে ছুই 

একবার প্রাদেশিক সম্মিলনীও হইয়াছিল । 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন ১৮৮৫, ৩১ জানুয়ারী, 
কাশীনাথ ত্র্যন্বক তেলাঙ্গ, বদরদ্বিন তায়েবজী ( পরে উভয়েই বোস্বাই 

হাইকোর্টের জজ.) এবং স্যার ফেরোজ শী! মেট! কর্তৃক প্রতিষিত 
আর একটী রাজনৈতিক অনুষ্টান । 

সমস্ত ভারতে প্রায় একই সময়েই যেন একটা সাড়। পড়িয়! 

গিয়াছিল। তবে একথা ঠিক য়ে বঙ্গদেশের ঘটনা-আোতই বিশেষ 

সম্কটাপন্ন হইয়! উঠিয়াছিল এবং বাঙ্গলাই কংগ্রে প্রতিষ্ঠায় বিশেষ 
সহায়তা করে। 

এতদ্যতীত ধিলাতে পালামেন্টের সভ্যগণের মধ্যে জন ব্রাইট) 
হেনরী ফসেট, চাল'স্ ব্রাড.ল প্রভৃতি ভারতবন্ধু মনীষিগণ ভারতীয়- 
গণের ভোটাধিকার--তাহাদের প্রতি ন্যায়ান্থমোদিত সমদশিতা ও 

তাহাদিগকে যোগ্যতান্ুরূপ কাধ্যভার প্রদান করিবার বড়ই পক্ষপাতী 

হইয়া উঠেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইলবার্ট বিলের পক্ষে 
ছিলেন, আর প্রধান মন্ত্রী লর্ড সল্সবেরী যে তুরস্কের স্বলতানকে 
ইংলগ্ডে বসিয়া “বল (38911) পার্টিতে আহ্বান করিয়াছিলেন ও সেই 
সমস্ত ব্যয়ভার ভারতের স্থন্ধেই চাপাইয়া দেন, তাহাতেও ইহার! সেই 
ঘোর অন্যায়ের যথেষ্ট প্রতিবাদ করেন। আর যে যে মহাম্থুভব 
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ইংরাজ স্বদেশে থাকিয়৷ ভারতীয়গণের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার 
প্রদর্শনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন, তন্মধ্যে জেমস্ ক্যাভিল (8019১ 

0৪501), স্যার উইলিয়াম হান্টার, লর্ড ড্যালহৌসী, আর. টি. রী, 
ও মিঃ শ্ল্যাগ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

এদেশের সিভিলিয়ানগণের মধ্যেও স্তার উইলিয়াম ওয়েডার-বন 

স্যার হেনরী কটন ও মিঃ আর্থার অক্টেভিয়াস হিউম প্রভৃতি সর্বদাই 
মনে করিতেন যে, ভারতের স্বার্থের সহিত তাহাদের স্বার্থ বিশেষভাবে 

জড়িত। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া হিউম সাহেবকেই কংগ্রেসের 

জনক বল! যাইতে পারে। ভারতীয়গণের হিতসাধনের জন্য তিনি 

লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের পদ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । তিনি 

বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয়গণ পুনরায় কোন আন্দোলনের চক্রে আকৃষ্ট 
হইয়া আবার সিপাহীবিদ্রোহের ন্তায় জাতির অমঙ্গল-জনক কোন 

আন্দোলন ব1 বিদ্রোহরূপ ব্যাপারে জড়িত হইতে পারে। তাই 

তাহাদিগকে সুসঙ্গত আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার উদ্দেশ্যেই তিনি 

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা গভর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই 
হিতকর ও সুবিধাজনক কাধ্য যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 

কিন্তু ভারতীয়গণের পক্ষেও ইহ! কম হিতকর হয় নাই । যে সময়ে 

ভারতবাসীগণের আন্দোলনমাত্রই রাজদ্রোহ-জনিত আশঙ্কার ভীতি 

সঞ্চার করিত, তাই নব উদ্ঠমের প্রারস্তে হিউম সাহেবের ন্যায় একজন 

প্রকৃত ভারত-হিতৈষী শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানের সহায়তা ভিন্ন ভারতীয়- 

গণের কোন চেষ্টাই ফলপ্রস্ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গভর্ণমেন্ট 
এবং ভারতবাসী এতছুভয়ের হিতার্থেই হিউম সাহেব নিজে বিলাত 
গিয়া লর্ড ডাফরিণ প্রভৃতি ইংরাজগণের সম্মতি লইয়া আসিয়াছিলেন। 
লর্ড ডাফরিণও অনুষ্ঠাতাগণকে সহযোগিতায় বঞ্চিত না করিয়! খুবই 
বুদ্ধিমানের কাধ্য করিয়াছিলেন। এইজন্যই লর্ড ক্যানিংয়ের 
“মানব-হস্ত-পরিমিত মেঘখণ্ড দেখিয়াও আর ত্তাহাকে ভয় পাইতে 

হয় নাই। কিন্তু হিউম সাহেব গভর্ণমেন্টের পরম বন্ধুর কার্য 
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করিলেও এদেশবাসিগণকে যে প্রকৃতই আপনার দেশবাসী মনে 
করিতেন এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্কায় সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শনে 
বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই, প্রথম অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে 
দেশীয় গ্রাজুয়েটগণকে উল্লেখ করিয়া যে একান্ত কাতর ও আকিঞ্চনের 
ভাবে আবেদন করেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। একদিন যেমন 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বালগন্গাধর তিলক বা মহাত্বা গান্ধী ছাত্রগণকে 
স্বার্থত্যাগে জাতির উন্নতি সাধন করিতে উৎসাহিত করিতেন, হিউম 

সাহেবও কংগ্রেস-উদ্বোধনের সময়ে সেইরূপ সংসারে-প্রবেশোম্মুখ 
প্রবীন শিক্ষাপ্রাপ্ত বাক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন £ 

“তোমরা শিক্ষিত, প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিণতমস্তিক ! আজ হউক 

কাল হউক, তোমাদের উপবেই তরুণমতি বালকগণের মস্তি 

পরিচালন! করিবার ভার ন্যস্ত হইবে । ভাবিয়া দেখ, তোমাদের দায়িত্ব 

কত মহৎ। তোমরাই যদি এখন নির্ববদ্ধিতা ও জড়তার প্রতিমৃত্তি 
হও, যদি নিজ নিজ ব্যাপারে এত স্বার্থান্ধ হইয়! উঠ যে, দেশের 

হিতকল্পে অঙ্গুলি সঞ্চালনেও ভীত ও সম্কুচিত হইয়া পড়, তবে 

ইংরাজ যে তোমাদিগকে দাসের ন্যায় পদদলিত রাখিয়াছে, তাহা 
তাহার খুব স্ুবুদ্ধির কাধ্যই বলিতে হইবে । 

“ইহাতে সত্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তোমাদের ন্যায় অসার 

ও জড়-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের প্রতি ইহা! অপেক্ষা অধিকতর সদ্যবহার 
শোভা পায় না। সর্বদাই দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব 

শক্তি-অনুষায়ী শাসন-ক্ষমতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। তোমরাই 
তোমাদের জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষা ও দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ। 
তোমরা! যথেষ্ট জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমরাই জাতির 

শিরোদেশ অধিকার করিয়াছ। তোমরাই যদি মুখলিগ্সা ও 

স্বার্থানুযায়ী ব্যাপারে লোভ পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিজেদের 

শাসন-ব্যাপারে অধিকতর স্বাধীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠশাসন পাইবার জন্য 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইতে পার, তাহা! হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, 
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তোমাদের হিতৈষী ইংরাজগণ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়াই তোমাদের 
জন্য পণুশ্রম করিতেছেন, লর্ড রীপনের মহৎ উদ্দেশ্য এবং আকাজ্কা 

নিক্ষল ও আকাশ-কুস্ত্রমের গ্তায় অসম্ভব হইয়াই পড়িবে, আর ভারতের 
শক্ুগণের কথাই ঠিক হইবে_যে, এরূপ অসার জাতির আশা- 

আকাজ্ষার আর কোন জন্তাবনা নাই, তাহার জন্য কোন প্রকৃষ্টতর 

শাসনের কোন প্রয়োজনও নাই, আর তাহাতে তাহাদের |বিন্দুমাত্র 

যোগাতাও নাই । তোমরা যদি এইরূপ নিজ্জীব থাকিতেই অভিলাধী 

হইয়া! থাক, তবে তোমাদের প্রতি অ-সম বা অন্তায় ব্যবহারের জন্য 

অভিযোগ বা নি্ষল ক্রন্দন করিবার তোমাদের আর কোন 

অধিকার নাই। যদি দেশের জন্য তোমর! ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগও করিতে 

না! পার, যদি লোভ পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, 

যদ্রি বিলাস বজ্জন করিতে তোমর] কাতর হও) তবে আমি নিশ্চিত 

বলিতেছি ষে পরাধীনতার দণ্ডই যেন আজন্ম তোঁমাদিগকে নিম্পেষিত 

করিয়। রাখে । আর যে স্বদেশপ্রেম ও ম্বজাতি-বাৎসল্য ইংরাজের 

প্রধান ভূষণ, যাহার অভাবে তোমর! প্রতিযোগিতায় নিয়ত চাকুরী 

হইতে বঞ্চিত হইতেছ, স্বদেশপ্রেম ও দেশবাৎসল্য ন!' থাকায় 
তোমাদের সেইরূপ বৃথা অভিযোগ করিবার কোন অধিকার নাই। 

অতএব সাবধান করিয়। দিতেছি যে, সেরূপ অভিযোগ আর 

কখনও যেন আমাদের কর্ণগোচর না হয়।৮* 
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যাহা হউক, পুণার সার্বজনীন সভার উদ্যোগে কংগ্রেসের 
অধিবেশনের কাধ্য অনেক দূর অগ্রসর হইলে- মণ্ডপ ও থাকিবার 
বাবস্থ। প্রভৃতি শেষ হইয়া গেলে,__পৃণায় ভীষণ কলেরার প্রকোপ হয়। 

মমনি বোম্বাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং 'গোকুলদাস তেজপাি 
সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষেব উদ্ারতায় সেখানেই কংগ্রেসের প্রথম 

অধিবেশনের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া যায়। জমুদ্রতীরে, অসীমের 

আবহাওয়ার মধো, ভারতীয় নহ্াসম্মেলনের প্রথম অভ্যুদয় । সভ। 
হয় গোয়ালিয়া টান্ক রোডেব (00811711001 1080) উপরে 

উপরোক্ত সংস্কৃত কলেজের হলগৃছে।  প্রতিনিধিগণ কলেজের 

বোডিং-গৃহে সেই কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । 
৮ শাীশীশ সন ০ শ লিক নিস 
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সাতাসে ডিসেম্বর সকালের মধ্যে সবই প্রস্তুত হইয়া যায় এবং 

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন । গবর্ণমেন্টের 

অনেক উচ্চ-কন্মচারী উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা সম্মেলনের 

কার্যে যোগদান করেন নাই । তবে এই প্রথম বংসরেই ৭২ জন 

প্রতিনিধি উপস্থিত হন। এ দিন অপরাহ্ধে স্যার উইলিয়ম 

ওয়েডারবার্ণ, জাষ্টিস জাডিন, কর্ণেল ফেল্পস্, প্রফেসার ওয়ার্ডস্- 
ওয়ার্থ * প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীর ব্যক্তি আসিয়! প্রতিনিধি- 

বর্গকে অভ্যর্থনা ও সম্প্রীতি জ্ঞাপন করেন। নিব্বাচিত প্রতিনিধি 

না হইলেও তাহারা দেশের প্রকৃত হিতাকাজ্ষী ছিলেন "০ 

901” 81109 01 [90119 

প্রতিনিধিবর্গের মধো নিয়লিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য £ 

বাঙ্গাল।-_-ডব্লিউ. সি. বোনার্জি. নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকীনাথ 

ঘোষাল, মনোমোহন ঘোষ ও তাহার পত্বী+' প্রভাতি । জানকী বাবু 

এলাহাবাদ হইতে প্রতিনিধি হইয়া আসেন। 

সিমলা_ মিঃ হিউম্। 

পৃণা--ডবলিউ এস্, আন্ত ও জি, জি, আগরকার । 
লাক্ষৌ--গঙ্গা প্রসাদ বম্মা। 

বোম্বাই-_দাদাভাই নৌরজী, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ, ফেরোজ 
শী মেটাঁ, ডি. ই. ওয়াচা, বি. এম. মালাবারি, এন্. জি. চন্দ্রভারকার | 

মান্দ্রাজ--পি. আর. নাইড়ু ( মহাজন-সভার সভাপতি ); এস্. 

সুব্রহ্ষণ্য আয়ার ; এন্. বীরবাঘবাচারিয়!। 

অনস্তপুর--পি. কেশব পিলে। 

এতছ্যতীত সরকারী কন্মচারীদের মধ্যে নিয়লিখিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ সহানুভূতি দেখাইবার জন্য ্ উপস্থিত: হন £ 

৯ আপস পপি | পি প্পীসসপেপাস গা | পপি পি উপোস ২ প 

* ইনি বোদ্বাই এলফিনষ্টৌোন কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। | 
শ. পড়ী দর্শক ছিলেন। 
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মান্দ্রাজের ডেপুটী কালেক্টর সংস্কারক দেওয়ান বাহাদুর আর. 
রঘুনাথ রাও, অনারেবল মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, ( পুণার ছোট 

আদালতের জজ, পরে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ ), আগ্রার লাল! 
বৈজনাথ, প্রোফেসর কে. সুন্দর রমণ এবং আর. জি. ভাগ্ারকর। 

পৃণার সার্বজনীন সভার সাপ্তাহিক মুখপত্র “দানপ্রকাশ', মারহা্রা, 
কেশরী, আর নববিভাঁকর, ইগ্ডিয়ান মিরার, দি নাসিম, দি হিন্ৃস্থান, 

'দি টি.বিউন, ইগ্ডিয়ান ইউনিয়ন, স্পেকটেটর, ইন্দুপ্রকাশ, দি হিন্দু; 
দি ক্রেসেণ্ট প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 

প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ভাবে £ 

বাঙ্গলা ৩, বোম্বাই ১৮, মাক্দ্রাজ ৮, করাচী ২, বীরমর্গাও ১, সুরাট 

৬, পণ! ৮, আগর ২, কাশী ১, সিমলা ১, লক্ষৌ ৩, এলাহাবাদ ১, 
লাহোর ১, আম্বাল। ১, আমেদাবাদ ১, বারহামপুর (মান্দ্রাজ ) ১, 

মছলীপত্তন ১, চিঙ্গলীপটন ১, তাঞ্জোর ১, কুস্তকনম ১, মাছুরা ১, 
টিনেভেলি ১, কোইম্বাটোর ১, সালেম ১ কাডাপুর ১। 

মিঃ হিউম বাঙ্গাল] দেশকে সত্যই ভালবাসিতেন। কারণ তিনি 

সিমলা হইতে আসিয়াও বাঙ্গলার ডেলিগেট (প্রতিনিধি ) রূপে 

যোগদান করেন। 

১৮৮৫ খুষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং 

ভারতের সেই প্রথম রাজনৈতিক সন্মিলনীতে বাঙ্গালী উমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ই সভার নেতৃত্ব করেন। প্রথমে হিউম সাহেবের ইচ্ছ' 

ছিল যে, বোস্বাই প্রদেশের গভর্ণর বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ 

করেন, কিন্তু লর্ড ডাফরিণ কোন সরকারী কর্মচারীকে ইহার সহিত 

সংশ্লিষ্ট হইতে নিষেধ করেন, এমন কি তাহার যে ব্যক্তিগত সহানুভূতি 

আছে তাহাও অপ্রকাশ রাখিতে অন্থুরোধ করেন। অতঃপরে 

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি প্রখ্যাতনাম ষ্ট্যাপ্ডিং 

কৌন্সিলি মিঃ ডবলিউ. সি. ব্যানাজ্জীকে সভাপতি কর! স্থির হয়। 
সকলেই জানেন বোধ হয় যে, উমেশচন্দ্র প্রথমে বড় জবরদস্ত সাহেব 

১১ 
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ছিলেন। কিন্তু ইলবার্ট বিলের সময় তাহার দিব্যচক্ষু প্রথমে উদ্মীলিত 
হয়। ক্রমে তিনি শক্তিশালী জননায়ক হইয়া! উঠেন। ১৮৮৪ সালে 

লঞ্ড রীপনকে বিদায় সম্বদ্ধন। দেওয়ার সময়ে তিনিই নেতৃত্ব করেন। 

সেই সময় তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 

সেই. ইতিহাস প্রসিদ্ধ অধিবেশনে হিউম সাহেবের প্রস্তাবে, 

মান্দ্রাজের স্ুত্রজ্মণ্য আয়ারের সমর্থনে ও মি; তেলাঙ্গের অন্ুমোদনে 

বাঙ্গালার নেতা মিঃ উমেশচন্দ্র ব্যানাজ্জী সভাপতি পদে বুত হন। 
সভাপতি মহাশয় সমাগত জনমগ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন 

করিয়া! এবং প্রতিনিধিবর্গ, সরকারী কর্মচারী এবং সংবাদপত্রের 

প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ করিয়া এমন ওজন্ষিনী 

ভাষায় তাহার কথাগুলি বলেন যে, এখনও তাহা কর্ণকৃহরে 

বন্কৃত হয়ঃ, 

“আমার ননে হয় ইতিহাসের ম্মরণাতীত কালের মধ্যে এত বড় 

বিশিষ্ট ও গুরুতর জনসংঘ ভারতে একত্রিত হয় নাই। ভারতের সমস্ত 

প্রদেশ ও স্থান হইতেই--যত দৃরবর্তীই হউক না কেন-_ প্রতিনিধিবর্গ 
সমাগত হইয়াছেন। হয় তো পালামেণ্টের কমন্স সভার সভ্যগণ 

যেমন নির্বাচিত হইয়া আলোচনায় যোগদান করেন, সেই নির্বাচন 

হিসাবে আমরা প্রতিনিধি-পদ-বাচ্য না হইতে পারি, কিন্ত আমার 

মনে হয়, ভাবের এঁক্য, অভাব অভিযোগের সর্বসাধারণত্ব এবং ছুঃখ- 

বেদনার সমতা আমাদিগকে এখানে যে একত্রীভূত করিয়াছে, 
নির্ব্বাচন প্রথার তুলনায় সেই এঁক্য উপেক্ষণীয় নয়। কেহ কি বলিতে 

পারে আমরা আত্মনির্বাচনের ফলে উপস্থিত হইয়াছি? আমি বলি, 

কখনও নয়। | 
“কংগ্রেসের অধিবেশন যে আজ হইতেছে, তাহা তো বৎসরাবধিই 

প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । সমস্ত প্রদেশের জনগণই নানাবিধ 

অন্ুষ্ঠানাদিতে এই সম্মেলনের কথা জ্ঞাত হইয়াছে এবং সানন্দে 
তাহার! তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন বাক্তিগণের উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্ব 
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কামনা করিয়াছে । আজ সেই মনোনীত ব্যক্তিরাই এখানে আসিয়া 

সমূপস্থিত হইয়াছেন। নির্ববাচন-প্রথা প্রবর্তিত না হইলেও এই 
সমস্ত জননায়কগণের সহযোগিতার ফল নির্বাচিত ব্যক্তিগণের 

উপস্থিতি অপেক্ষা কম কাধ্যকরী নয় । তবে কেবল আমাদের গভীর 
হুঃখ যে নানারূপ বাধাবিদ্ধে প্রতিহত হইয়া আমাদের বহু সহকন্মী 

যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আমরা তাহাদের সহযোগিতায় 

বঞ্চিত হইয়াছি ।*” 

অতঃপর তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ বিবৃত করিয়া বলেন, “আমি 

গুটিকতক উদ্দেশ্য বিবৃত করিতেছি-_-তবে এগুলিই সব নয়, কারণ 

প্রস্তাবাদিতে আমাদের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে ।” 
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ছিলেন। কিন্তু ইলবার্ট বিলের সময় তাহার দিব্যচক্ষু প্রথমে উদ্মীলিত 
হয়। ক্রমে তিনি শক্তিশালী জননায়ক হইয়া উঠেন। ১৮৮৪ সালে 
লর্ড রীপনকে বিদায় সন্বর্ধন! দেওয়ার সময়ে তিনিই নেতৃত্ব করেন। 

সেই সময় তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 

সেই. ইতিহাস প্রসিদ্ধ অধিবেশনে হিউম সাহেবের প্রস্তাবে, 

মান্দ্রীজের স্তব্রজ্ণ্য আয়ারের সমর্থনে ও মিঃ তেলাঙ্গের অন্থুমোদনে 

বাঙ্গালার নেতা মি: উমেশচন্দ্র ব্যানাজ্জী সভাপতি পদে বৃত হন। 
সভাপতি মহাশয় সমাগত জনমগ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন 

করিয়া এবং প্রতিনিধিবর্গ, সরকারী কর্মচারী এবং সংবাদপঞ্রের 

প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এমন ওজস্ষিনী 

ভাষায় তাহার কথাগুলি বলেন যে, এখনও তাহা কর্ণকৃহরে 

বন্ধৃত হয়ঃ. 

“আমার ননে হয় ইতিহাসের ম্মরণাতীত কালের মধ্যে এত বড় 

বিশিষ্ট ও গুরুতর জনসংঘ ভারতে একত্রিত হয় নাই। ভারতের সমস্ত 

প্রদেশ ও স্থান হইতেই-_যত দৃরবর্তীই হউক না কেন-_ প্রতিনিধিবর্গ 
সমাগত হইয়াছেন। হয় তে! পালমেন্টের কমন্স সভাঁর সভ্যগণ 
যেমন নির্বাচিত হইয়া আলোচনায় যোগদান করেন, সেই নির্ববাচন 

হিসাবে আমরা প্রতিনিধি-পদ-বাচ্য না হইতে পারি, কিন্ত আমার 

মনে হয়, ভাবের এঁক্য, অভাব অভিযোগের সর্বসাধারণত্ব এবং হুঃখ- 

বেদনার সমতা আমাদিগকে এখানে যে একত্রীভূত করিয়াছে, 
নির্বাচন প্রথার তুলনায় সেই এঁক্য উপেক্ষণীয় নয়। কেহ কি বলিতে 

পারে আমরা আত্মনির্বাচনের ফলে ৪ হইয়াছি? আমি বলি, 

কখনও নয়। 

“কংগ্রেসের অধিবেশন যে আজ হইতেছে, তাহা তো বংসরাবধিই 

প্রচারিত হইয়া আসিতেছে । সমস্ত প্রদেশের জনগণই নানাবিধ 

অন্ুঠীনী47৫5 এই সম্মেলনের কথা জ্ঞাত হইয়াছে এবং সানন্দে 

তাহার তাহাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্ব 
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কামনা! করিয়াছে । আজ সেই মনোনীত ব্যক্তিরাই এখানে আসিয়া 
সমুপস্থিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবস্তিত না হইলেও এই 
সমস্ত জননায়কগণের সহযোগিতার ফল নির্বাচিত ব্যক্তিগণের 

উপস্থিতি অপেক্ষা কম কাধ্যকরী নয় । তবে কেবল আমাদের গভীর 
হুঃখ যে নানারূপ বাধাবিদ্বে প্রতিহত হইয়া আমদের বহু সহকন্মী 

যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন । আমরা তাহাদের সহযোগিতায় 

বঞ্চিত হইয়াছি ।*” 

অতঃপর তিনি কংখ্রেসের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন, “আমি 

গুটিকতক উদ্দেশ্য বিবৃত করিতেছি_-তবে এগুলিই সব নয়, কারণ 

প্রস্তাবাদিতে আমাদের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে 1” 
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গ্রেসের উদ্দেশ্য £ 

(১) ভারত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দেশকম্মিগণের মধ্যে 

পরস্পর ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব ও প্রেমবর্ধন ।* 

(২) উক্ত সম্প্রীতির ফলে দেশপ্রেমিকগণের মধ্যে যাহাতে ভিন্ন 

জাতি, ধন্ম অথবা বিভিন্ন প্রদেশের লোক বলিয়া কোনবধপ সঙ্কীর্ণতা 

না থাকে, তাহা যথাদস্তব দূরীকরণ এবং জনপ্রিয় গভর্ণর-জেনারেল 
লর্ড রীপনের চিরন্মরণীয় শাসন কালে জাতীয় এক্যঘটিত যে সমস্ত 
ভাবধারা গড়িয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে তাহার পরিপুষ্টিসাধন ও 
দৃটীকরণ । ৭" 

(৩) প্রয়োজনীয় ও অবশ্য-করণীয় সমাঁজ সন্বন্বীয় সমস্যায় 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত মত নিদ্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করণ । ! 

(৪) দেশীয় নেতৃবৃন্দ পরবস্তী বসরে কিরূপভাবে কার্যে অগ্রসর 

হইবে তাহ! স্থিরীকরণ। $ 
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মিঃ ব্যানাজ্জি অতঃপরে আর$ বলেন £ 

“আমাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ এবং ক্রটিবিহীন হউক না কেন, 
বড়ই দুখের বিষয় দায়িত্ব-বিহীন একদল লোক কংগ্রেসকে রাজদ্রোহী 
ও যড়যন্ত্রকারিগণের ক্রীড়াভূমি বলিয়া আখ্যা দিতে দ্বিধা করে না। 
এখানে আসিয়া আমি সকলের সহিত কথাবার্তী বলিয়াছি, দেশের 

হিত সম্বন্ধ সকলেই আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন এবং আমার দৃঢ় 
ধারণ জন্মিয়াছে যে, আমাদের বন্ধুগণ ও আমরা রাজভত্তি ও ইংরাজ- 

শাসনের শুভকামনায় কাহারও অপেক্ষা নুন্য নহি। আমরা এই 
জনসভায় শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গতভাবে দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে যে ভাবেই 
আলোচনা করি না কেন, ইংলগ্ের শাসন-প্রথান্্যায়ী উপায়ে 

শীসনকর্তাদের নিকট আমাদের অভাব অভিযোগ উপস্থাপিত করাই 

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । ইংরাজ আমাদের অনেক হিত-সাধন 

করিয়াছেন, আমরা সেজন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞও রহিয়াছি। ইংরাজ-শাসন 

আমাদিগকে শৃঙ্খলা ও নিয়মান্ুবত্তিতা শিক্ষা দিয়াছে, রেলওয়ের 

সহায়তায় আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া এঁক্য-বন্ধনে সহায় 

হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অমূল্য সম্পদও আমরা তাহাদের 

নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু এখনও তাঁহাদের অনেক 

কার্ধ্য বাকী রহিয়াছে, এখনও তাহাদের করণীয় অনেক কিছু আছে। 

আমরা যত শিক্ষালোক পাইব, যত আমাদিগকে সুখ সুবিধা প্রদান 

করা হইবে, যত আমরা উচ্চ বিষয়ে আলোচনার স্থযোগ পাইব-_ 

ততই আমরা রাজনৈতিক অধিকার লাভেও আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিব। 

ইউরোপে যে শাসন-প্রথ! প্রচলিত, যদি আমরা সেই শাসন লাভ 

করিতে উদগ্রীব হই, তবে কি তাহা আমাদের রাজভক্তির বিরোধী? 

আমি তাহা স্বীকার করিব না, কোন বুদ্ধিমান ও দাযিত্বজ্ঞান-সম্পন্ন 

ব্যক্তিই তাহা কখনও স্বীকার করিবে না। আমরা তো! এই চাই যে, 

গবর্ণমেন্টের ভিত্তির আরও প্রসার হইবে আর আমাদের জনগণের 
ম্যায্য কশ্মভারও তাহাতে থাকিবে । ইহাই তো আমাদের কাম্য । 
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জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি অসঙ্গত কামনা? আমার ঞ্রুব বিশ্বাস যে. 

আমাদের আলোচনায় যেমন দেশের লোকের উপকার হইবে, 

গবর্ণমেন্টেরও তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল সাধনই হইবে ।%%* 
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যদিচ প্রথমে সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের বক্তৃতায় রাজভক্তির 

মাত্রা খুব বেশী ছিল--তখন উহা৷ খুব থাকিতও-_তথাপি. প্রথম 

সভাপতির মুখ-নি:্তত কথাগুলিতে তাহাদের মনোভাব বেশ স্পষ্ট 
বুঝা! যায়। তাহারা স্পষ্টই বলেন, “আমরা রাজভক্ত বটে, কিন্তু 
ইউরোপে যেরূপ শাসনতন্ত্র প্রবত্তিত, মামরাও সেইরূপ শাসনাধীনেই 

থাকিতে চাই। এরূপ অভিপ্রায় আমাদের রাজভক্তির পরিপন্থী 

নহে ।? 

_ ভারপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি লর্ববসম্মতিক্র;ম গৃহীত হয় £ 

(১) ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুসন্ধান জন্য রয়াল কমিশন নিষুক্ত 

হউক এবং তাহাতে ভারতবাসীকেও সভ্য করিতে হইবে এবং সাক্ষ্য- 

প্রমাণ ইংলগু ও ভারত এতছুভয় স্থান হইতেই লওয়া চাই ।* 

প্রস্তাবক-__জি, সুত্রক্ষণা আয়ার (সম্পাদক, “হিন্দু, ); সমর্থক 

মিঃ ফেরোজ শ! মেটা ; অন্থুমোদক- শ্রীনরেন্্রনাথ সেন । 

(১) ভারত সচিনের বর্তমান গঠিত পরামর্শ পরিষা,দর উচ্ডেদ 

আবশ্যক । 

প্রস্তাবক-_এস্, এইচ, চিপলাঙ্কাব । 

সমর্ক-পি আনন্দ চালু । 

জানকীনাথ ঘোষাল মহাঁশয় বডই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় প্রস্তাবটি 

অন্বমোদন করেন।, 

(.) এই প্রস্তাবে শাসন সংস্কাবধের কথা হয়। ভারতীয় ও প্রাদেশিক 

ব্যবস্থাপক সভায় যেন নির্বাচিত মভোর সংখ্য। বৃদ্ধি হয়, উত্তর-পশ্চিম 

প্রদেশ এবং পঞ্চনদ প্রদেশে ও যেন ব্যবস্থাপক সভা হয়। সব স্ভায়ই 

বজেট (আয় ব্যয় হিসাবের খসড়া) সম্বন্ধে: সভ্যগণ কন্মকর্তা (৫30- 

ক 11110260101 (7758 0076১301৮ 5977787-4 [০778৭ 

০7101115710769 0110 %/ 01100160100 10010 20000096010] 10670 8200 

|] 10791210১19 017 1১০ 60৮0স000 69 & 11078] (001710)9৯10705 1009 

0০91)16 01 11011919919 70007761516076860660 910017 204 

06৮10161066 (70610 1061) 110 115019, 200 19001715101, 
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3৪) গণকে যেন প্রশ্ন কগিতে পারে । পালণমেণ্টের কমনস্ সভায় 

যেন একটি ্ট্যার্ডিং কমিটি গঠিত হয় এবং উপরোক্ত ব্যবস্থাপক সভার 

অধিক সংখ্যক সভ্যের মত যদি কর্মাকর্তাগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়, তবে 

এই কমিটি যেন সেই অধিকাংশের মত বিবেচনা করিবার অধিকার 

প্রাপ্ত হন।* 

এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে মিঃ তেলাঙ্গ বলেন ; “আমরা 
মনোনয়ন চাই না, নিববাচন চাই । লর্ড রীপন যে স্বায়ন্ত শাসন 

প্রবস্তিত করিয়াছেন তাহাতে মিউনিসিপ্যালিটা ও ভিস্বান্টু এবং 
লোক্যাল বোর্ডে__আমাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাইবার অধিকার 
জন্মিয়ছে। অতএব ক্রমে এই নীতির প্রসার হইয়া আমরা যেন 

প্রত্যেক প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায়ও নির্বাচিত সভ্য লাভ করিতে 

পারি। আপাততঃ অন্ততঃ অদ্দেকসংখ্যক সভ্য নির্বাচিত হইলেই 
চলিতে পারে । এবং ক্রমে প্রধান প্রধান শহরের কর্পোরেশন, বিশ্ব 

বিদ্যালয়, সুগঠিত রাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মফঃন্বঃলর মিউনিসিপ্যালিটা 

ও বোর সমূহ যেন নির্বাচন করিবার ক্ষমতা লাভ করে |” 

অনারেবল এস, স্ুত্রাহ্মণ্য আয়ারও বলেন £ “নিব্বাচন প্রথার 

অস্তিত্ব নাই বলিয়া কাউন্সিলের বে-সরকারী সভ্যের কোন ক্ষমতা 

কক 11107601115 (101)76৯8 (07১10780110 70090) 000 (২020১101791 

6170 ১7]0106 1৮10 6২15010001601-150150 01901001185 005 0001001৯৯10] 

012 0018810(781)16 1১101600107) 01 খতন 201) (8710 006 06৮ 

6101) 01 ১11701]710007001]৯ 109৮ 0]0 0৯07011৬৬06 11911006- 00 

00701) 0011 015) 107 0101১00121০ ৯১০০০৬] 00 1001এ৭ (1196৮ 911 

010০৮ ৯19010] 1)61700050 60 000৩৯০ 2002101৯107 001081061%019)0, 

10017 15161001908 1)01109 070700৮60 001১00৩1690 1776010)911966 016 

150080156 1] 1688৭ 9) 91] 10000101008 97 600 010170150%6100 3 

20 6112 96%0011)0 00100001600 01 0100 17056 91 01017010) 028 

510010190 ০0:)১010169৫ 0 70001568180] 001861061. 200 1017719] [):০- 

6৪২৭ 61)%0 108) 100 8001090 1) 1019,10116105 9? 80001) 0011120115 

89817886 0100 €3610150 1057 08 12600615001 610 1১০6 11101) ৬0৪]] 
চাহ ৩5০৫ 11) 165 01 05811110706 6105 090151929 ০0৫ ৪০0]) 02,10700198. 
€॥ রা 
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নাই বলিলেই চলে, কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি 
যে, গভর্ণমেণ্ট ছোট খাটো বিষয়ে এক আধটু মতামত গ্রহণ করিলেও, 

কোন নীতি সম্বন্ধে নিজেদের পুবব সিদ্ধান্ত হইতে একটুও (এক 
চুলও ) নড়ে না ।” 

দাদাভাই নৌরজী বলেন? “আমরা যে যে সংস্কার চাহিতেছি 
গভর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলে এবং আমাদের প্রশ্নাদি করিবার 
অধিকার দিলে গভর্ণমেন্টের প্রতি অবিশ্বাস বা ছুনণশম অনেকট। 

তিরোহিত হইয়া যাইবে ।৮৯% 
লাল মুরলীধর বালেন 2 519৮ 2000 91760 091)0959756%061010 

11011 1)9 190 61) 21120177180 612 1101110091060১6 01 1106) ৬৮০) 1718 1006 6719 

[91))25018601505 01 0119 00101)61:0-7? 

লালাজী খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতেন, আর অভিভাষণে বড় হানির 
উদ্রেক করিতে পাঁরিতেন। | 

মহাদেও গোবিন্দ রানাডে মত 'প্রকাশ করেন যে, ভারতসচিবের 
সভায় নিব্বাচিত এবং মনোনীত উভয় প্রকারের লোক থাকাই বোধ 
হয় বাঞ্চনীয় | মেঃ হিউম-_1১০17961 10011 010৮6 & ১৪7১৯100069 10)" 

01). 39001660701 36605 (07011 ৬৭ 1(1৮8108 0১৯0055229)700 01)928- 
11607) আর 1705106010৮ 10 0100 5০70001 [700১৩৯941১9 6106 1০৯01- 

(19181010101) 01 7000001000101 চান 0০ 009 01020001001 [907৮ 
পার্ট 

দেওয়ান বাহাছুর রঘুনাথ রাও প্রতি কয়েকজন পাল মেপ্টরৌ 
কমিটি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন |" চা 

[7670 (30 শেণ2110]06 01270000070 00001107) 2100 0106 110776 

€9$ 170010)61180101) 00700 10150000101 61)0 111১01)067৯621)901100৮ 
॥730 00100) 0110 (0%0]0100061790 69 ২0067 ০০৫ 1১9 797950. 

1 1). 11257170870) 1১20 07880601791 61070110100) 2 (81112 

0161101)7 00711016600 00714 ০0১7১0৭6 [71019 60011611891 01 0905০] 

[00116 1)৮ 1209]15]1 00011616021 1976৯, , 
1.1 চা. 8161)6০ (07900706106 ৯7১১৮৪6০10৮ 006 10019 

8 10৮12 শে)0৮ 000120016699 ০0110 

(15175 1)0)016569 676 01509881901 

- শাাীপাসপমবহ 

€" ক রী , 

/0780101] ০2১ 01110006১৯১ , 
1). 91 1১1696 20581107826 1)% 

('0001710066. ৃ 

1. 970701596৩০) 00000206046 ৫৮ ৯0200008 €0000010669 

01 6106 11075004 0000079]5 0014 1)6 900 1116 (076817)60 01611 

0৮) 1:0])76501162,6150৯, 

১" 
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(8) বিলাতের মত ভারতেরও স্ভিল সাভিস পরীক্ষা গ্রহণের 
নিয়ম প্রবর্তিত হউক । 

(১100 016209009 68001701017 101 01511] ০1109.) 

মিঃ ডি, এস, হোয়াইট, মি: গিরিজাভূষণ মুখাজ্জি* ( নববিভাকর 
কাগজের সম্পাদক ) ও মিঃ নৌরজী সাহেব এই প্রস্তাবে যোগদান 
করেন। 

(৫) সামরিক বিভাগের বর্তমান ব্যয়-বাহুল্য অনাবশ্যক এবং 

রাজস্বের সহিত তুলনায় ইহা খুব অতিরিক্ত । (1119 781001101) 01 

1011119]শ্যা 90081101070.) 

(৬) যদি সামরিক বিভাগের ব্যয় হাস করা অসম্ভব হয় তবে 

অতিরিক্ত ব্যয় কাষ্টমস শুক্ক ও পরে লাইসেন্স করের দ্বারা নির্বাহিত 

হউক । 
(1116 16-1101)051610]) 01 109 1177)01% 00601) 00185 200. 6%:601)101) 

61 61)9 11001136109) 60£661601 10]) 0706 1100079] 008917066 0 

১6 10018) 0616.) 

(৭) কংগ্রেসের মতে ব্রহ্ম দেশ [01009713078 অধিকার অনা- 

বশ্যক। কিন্তু সরকার যদি তাহ! অধিকার করাই স্থির করেন ; তবে 

সমগ্র ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সিংহলের মত 

উপনিবেশ গঠিত করাই সঙ্গত। 
(১6]01%001) 01 1301002, 910 00001001710 ড120102065.) 

মান্দালয়ের (উত্তর বন্ম1) রাজা থিবো ফরাসী রাজ্যের সহিত গুপ্ত 

সন্ধি করিয়াছিলেন সন্দেহে লর্ড ডাফরিন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 

করেন। ১৮৮৫ সালের ১৭ নভেম্বর থিবো আত্মসমর্পণ করেন ও 
তৎপর দিবস মান্দালয় অধিকৃত হয়। ১৮৮৬ জানুয়ারীতে সমগ্র 

বন্মাদেশ ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ার অস্তভূর্ত হয়। 

1 ইনি নববিভাকর পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। প্রেমচাদ রায়টাঁদ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও আলিগুরের একজন নামজাদা উকিল ছিলেন। হাঁই 
কোর্টেও প্লীবেশ করেন কিন্তু অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। 
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(৮) কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবাবলী দেশীয় সমগ্র রাজনীতিক 

সমিতির গোচর কর! হউক 
(1১95018610705 1১0 101৮7270060. 6০ ৪1] 1)0116102] 2,580018,610105 177 6 

৫0015 আ161) 2 100085৮ %9 99091) ৯০]) 00028016825 1000 09৪ 

08101018600 60 9058)09 01)0 50100107676 01 0109 ৮1905 01105610195 

0%]6 চ16]) 11) 6110 15011161018), 

মিঃ হিউমের প্রস্তাব মতে ও সুত্রক্ষণ্য আয়ারের সমর্থনে পরবর্তী 

বৎসরে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থিরীকৃত হয়। 

সভাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, “কলিকাতায় যথাসাধ্য অতিথি 

সৎকারে ত্রুটি করিব না।” 

তিন দিন বৈঠক হওয়ার পরে যখন অধিবেশন শেষ হয়, 

সভাপতি মহাশয় বিস্তর প্রশংসাবাদ লাভ করেন। এবং পরে 

হিউম সাহেবকে তিনবার 10199 01869181077 107 [018,009 

[9100] 01 ])8 0000058, বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। 

হিউম সাহেবও মহাঁরাণীর জয়___£110766 10001 10" [0 11819915 

(1) 0090] 10000)7995. বলিতে বলিতে প্রতাভিবাদন করেন । 

প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি বিশেষ প্রণিধান- যোগ্য । কারণ, 

বহুদিন পর্য্যন্ত এই পরিমাপেই কংগ্রেসের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। 

€1]7799  0119618” অনেক দিন পধ্যন্ত চলিয়াছিল__কেন না, 

প]শ্চাত্যভাবের .অন্ুকরণে কংগ্রেসের স্ত্রপাত হয়। কবে এই ধ্বনি 

বিতাড়িত হইয়া “বন্দেমাতরম'-এর পথ পরিষ্কার করিয়! দেয়, পাঠক 

বিশেষ ভাবে তাহা লক্ষ্য করিবেন। অধিবেশন শেষ হইয়া গেলে, 

প্রতিনিধিবর্গকে সমাদর করিয়া এলিফেন্ট গুহ] প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন 

করান হয়। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 
বোম্বাই নগরীতে কগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল সত্য, 

কিন্ত কলিকাতাই যে কংগ্রেসের জন্মস্থান এ কথা অন্বীকার করিলে 

সত্যের অপলাপ হইবে । ১৮৮৩ সালে ইলবাট বিল, স্ুরেন্দনাথের 

কারাদণ্ড এবং লর্ড রীপণের সংস্কার ও ব্যর্থ-প্রয়াস সম্বন্ধে ইতিপূর্বে 
সবিস্তার বিবরণ প্রদান করিয়াছি । এবারেই ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর 
মাসে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের যত্বে আলবার্ট হলে একটি জাতীয় 

সম্মিলনের অধিবেশনও হইয়াছিল, তবে ইহা প্রাদেশিক সম্মিলনী 

ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি তাহাতে নেতৃত্ব করেন, 
পালমেন্টের সভ্য ১৪1)00 1098 এই সভায় বক্তৃতা 

দিয়াছিলেন। অম্থিকা চরণ মজুমদার প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। 

প্রাদেশিক সম্মিলনী বাঙ্গলারই আন্দোলন । কিন্তু সমগ্র ভারতের 

মধ্যে যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল তাহারই অভিব্যক্তি হয় 

জাতীয় মহাসশ্মিলনীতে এবং সেই মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন 

কলিকাতায়ই হইয়াছিল । 

কলিকাতার অধিবেশনে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যথনা 

করিবার কোন ক্রটাই হয় নাই, কারণ বঙ্গবামী অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় 

আতিথেয়তায় নূন্য নহে। তবে পার্থক্য এই ষে, বাঙ্গালীরা কিছু 
ভোজন পট, তাই অপরের পান-ভোজনের ব্যরস্থাও তাহারা প্রচুর 
রকমেই করিয়। থাকেন। কলিকাতায়ও উহার কোন ক্রুটি পরিলক্ষিত 

হয় নাই। 

কলিকাতার অধিবেশনে হিউম সাহেবের আগ্রহে স্বুরেন্্রনাথকে 

দলভুক্ত কর! হয়। তাই আর “ন্যাশন্যাল লিবারেল কনফারেন্সের” 

আবশ্যকত! রহিল না। কংগ্রেসই এখন অনন্য-জনসভ্ঘ রূপে বঙ্গ- 
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বাসীকে আকৃষ্ট করে। অতঃপরে ১৯১৭ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বুরেন্দ্রনাথ 

আর কখনও কোন অধিবেশনে অন্থুপস্থিত হন নাই। ক্রমে তিনিই 

বাঙ্গালীর অবিসম্বাদী জননায়ক হইয়া উঠেন। 

যাহা হউক কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশ'ন ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসো- 

সিয়েশনের সভাপতি রাজা বাজেন্্রলাল মিত্র অভার্থনা সমিতির 

সভাপতি নিব্বাচিত হন, এবং সকলে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন 

কলিকাতার তাধিবেশন হইতেই অভার্থনা সমিতির সভাপতি প্রতিবৎসর 

একজন নির্বাচিত হইয়া অভার্থনাদিব তত্বাবধান-বাপারে নেতৃত 

করেন, বোস্বাইতে সেরূপ কেহ ছিলেন ন|। 
শিক্ষিত সমাজ এই অধিবেশন উপলক্ষে কিরূপে জাতীয়ভাবে 

উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠ, 'ভারতসঙ্গীত' 'ভারত-বিলাপ" ও 'বুত্রসংহারের, 

কবি প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী (হমচন্দ্রের “রাখিবন্ধন কবিতায়ই তাহা 

প্রমাণিহ হয়। 
সকলেই জানেন যে, গত চল্লিশ বংসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 

“বন্দেমাতরম ৮-ই জাতীয় মহাসম্মিলনীর জাতীয় মহাসঙ্গীত। কিন্তু 
তখনও বন্দেমাতরমেব মন্ম কেহ বুঝেন নাই । সহযোগী সাহিত্যি- 

কেরা ইহ। পদ্ছন্দ কবিতেন না। বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া নেতৃবুন্দ 

আনন্দধবনি ( 091১) বিদেশীর অন্নকরণেই করিতেন । বন্বেমাতরম, 

তখন তাহারা ভাবিতেও আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু অন্পদিন মধ্যে 

চাকুরী করিতে করিতেই বঙ্কিন শুনিলেন তাহারই বন্ধু হেম তাহারই 
স্থুরে সুর মিলাইয়। তাহারই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি করিয়া এই উৎসব 

উপলক্ষে রাখিবন্ধন” কবিতা রচনা! করিয়া উদ্াত্তকণ্ঠে গাহিতেছেন__ 
ভারত জননী জাঁগিল! 

গুরব বাঙ্গাল! মগধ বিহার 
দেরাইসমাইল হিমাপ্্রির ধার 

করাচি মান্জ্রীজ সহর বোশ্বাহ 

স্ুরাট গুজরাট, মার্হাঁটা ভাই 

চৌদ্দিকে মায়েরে ঘেরিল 
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প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি কর 

খুলে গেছে হৃদি হদি পরম্পর 
এক প্রাণ সবে এক কথম্বর 

স্থখে জযধবনি করিল । 

প্রণয় বিহবলে ধরে গলে গলে 

গাহিল সকলে মধুর কাঁকলে 

গাহিল__“বন্দেমাতরম. 

স্থজলাং স্থফলাঁং মলজয় শীতলাং__ 

শস্য শ্যামলাং মাতরম.। 

শুভ্র-জ্যোত্ন্া-পুলকিত যাঁমিনীং 

ফুল্ল কুম্থমিত দ্রমদল শোভিণীং__ 

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং 

স্থখদাং বরদাং মাতরম্-- 

বহুবলধাঁরিণীং নমামি তারিণীং__ 

রিপুদল বারিণীং বন্দে মাতরম্”। 

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে_- 

তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জযস্বরে 
ভারত জগৎ মাতিল। 

আনন্দ উচ্ছাস ফুটেছে বদনে 

মায়েরে বসায়ে হাদি সিংহাঁসনে, 

চরণধুগল ধরি জনে জনে 

একতার হার পরিল। 

কবির সঙ্গীতে বাঙ্গালী উদ্দীপিত হইল। কিন্তু তখনও আমরা 
ভাবিতাম ইংরাজের ভাবে, কাজ করিতে চাহিতাম ইংরাজের অনুকরণে, 

যাচঞ্া করিতাম ইংরাজেরই করুণাভিক্ষা। কিন্ত ক্রমে আমরা 
উহার ব্যর্থতা বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি 'ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈবচ। 
আমাদের এজিটেমনতো৷ ভিক্ষারই নামাস্তর মাত্র। ভারত ইংলগু 
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নহে। ইংলগ্ড চাহিয়! না পাইলে জোর চলে। কিন্তু আমাদের সে 

শক্তি নাই। ১২১৫ খ্ষ্টাব্ধে ম্যাগনাচার্ট৷ সেই শক্তিরই পরিচায়ক | 

সআট জন্কে (1016 00101) জনশক্তি তরবারির ভয় প্রদর্শনে 

রাণীমীডে এ প্রজাধিকার-লিপি সহি করাইয়া! লয় । আজ হয়তো 

তাহাতে দণ্ডবিধি আইনের ৩৮৪ ধারায় প্রয়োগ চলিত ; কিন্তু পৃথিবীতে 

যাহারা স্বাধিকার লাঁভ করিয়াছে, শক্তির সহায়েই করিয়াছে । 

ইংলগ্াঁধিপতি চার্লস ফাষ্টকেও প্রজারা বিনা-প্রতিনিধিত্ে 

কর দিবে না বলিয়! দৃঢভাবেই তাহার বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া 

দাড়াইয়াছিল ; “বিল অব. রাইট স'ও এই শক্তিবলেই মঞ্জুর হইয়া 
আসে। কিন্তু আমরা যে দাস, আমাদের শক্তি কতট্রকু? আমরা 

ভিক্ষায় কি পাইয়াছি, কি পাইব, কি পাইতে পারি? বঙ্কিমচন্দ্র এই 
ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধেই পর্বব হইতে শঙ্খ বাজাইয়। জাতিকে জাগাইতে 

চাহিয়াছিলেন | 

যাহাহউক, অধিবেশন হইবার কথ! ছিল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসৌ- 

সিয়েশন হল গুহে, কিন্তু প্রতিনিধি সংখা। 4৫৩ জন হওয়া যায়, টাউন- 
হলে স্থান নিদিষ্ট করা হয়। সভাপতি পুর্বে স্থির করা হইয়াছিল 

দাদাভাই নৌরজী সাহেবক। ১৮৮৫ সালের কংগ্রস হইবার পরে 
দাদাভাই বিলাত গিয়। লিবারেল 11011017) 10114101101 170114)৮য 

মেম্বর হইয়া আসেন । 

ইনি নোস্বাই কললজেন অধ্যাপনা কাধা হনে আনসর গ্রহণ করিয়া 

ইংলগ্ডে গিয়া ণাজনৈতিক কাজে আাক্সনায়োগ করিয়াছিলেন এবং 

বিলাতে ভারতের ছুঃখ-দৈন্য সন্বন্ধে গ্রহ অবস্থা ইংলগুবাসীর হদয়ঙগম 

করাই তাহার প্রধান কাঁজ ছিল। এই পাপী নৌরজা সাহেব অপেক্ষা 

তখন এই মহতী সভার সভাপতি হইবার অন্য কোন যোগ্যতর বক্তি 

ভারতবর্ষে ছিলেন কি না সন্দেহ । 

টাউন হলের পূর্ব দিকে একটি মঞ্চ তৈয়ার কর! হয়__নতুবা 
ঈষৎ খর্ববাকৃহি নৌবজী সাহেবকে দেখ। যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। 
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২৭শে ডিসেম্বর সোমবারে ডাক্তার রাজেন্দ্র মিত্র প্রতিনিধিবর্গকে 

অভার্থনা করিয়া অভিভাঁষণ পাঠ করেন এবং প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ 

নিম্নলিখিত সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন__ 

আমরা মিলেছি আজ মার ডাকে । 

ঘরের হযে পরের মতন 
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ! 
'আঁষ বলে ওই ডেকেছে কে! 

সেই গভীর স্বরে উদাস করে__ 

আর কে কারে ধরে রাখে। 

যখন থাঁকি যে বেখাঁনে 

বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে 

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে__ 
প্রাণের বেদন জানে নাকে?” 

মান অপমান ঘুচে গেছে-__ | 

নযনের জল গেছে মুছে 

নবীন আশে হাদয ভাসে 

ভাই-এর পাশে ভাইকে দেখে ! 

কত দিনের সাঁধন-ফলে 

মিলেছি আজ দলে দলে, 

ঘরের ছেলে সবাই মিলে 

_ দেখা দিযে আয রে মা'কে। 

কলিকাতার এই অধিবেশন যাহার! দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহারা 

সকলেই বলেন, বিভিন্ন স্থানের অধিবামিগণের যে শিরো-শোভা 

দেখিয়াছিলেন তাহা! অপূর্ধ। এখন আর সেরূপ বড় দেখা যায় না। 

পার্শাদের ট্রগী, বোম্বাই ও স্ুুরাটের মুসলমানদের টুপী, শিখদের 

পাগড়ী, মহারাষত্ীয় ও মান্দ্রীজবাসীর বিভিন্ন পাগড়ী, রাজপুতগণের ভিন্ন 
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ভিন্ন পাগড়ী ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসীর অনাবৃত মস্তকে কি যে অপূর্বব 
শোভ৷ হইয়াছিল তাহা! অবর্ণনীয়। সিন্ধু দেশের কয়েকজন আসিয়া- 
ছিলেন অতি দীর্ঘ পাগড়ী পরিয়া, সেরূপ আর এখন দেখা যায় না। 

আকৃতিতেও সকলেই বিভিন্ন_বলিষ্ঠ শিখ, সুদৃঢ় পাঠান,.দপ্পা রাজখূত, 
কষ্টসহিষ্ণ দুঢ় মহারাষ্ট্রবাসী, সুহাস মান্দ্রাজী ও তীক্ষ নয়ন পাশ 

ইত্যাদি । 

সেই মহতী জনসভায় কলিকাতার জন-সাধাবণের পক্ষ হইতে 

রাজেন্দ্রলাল প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দন করিয়া বলেন__ 
“আজ আমার জীবনের সুখন্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। 

জাতির ক্ষুত্র ক্ষুত্র বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্রীভূত হইয়া! যেন একটা 
অখণ্ড জাতিতে পরিণত হয়--ইহাই ছিল আমার জীবনের আশা । 

আজ সেই জাতিসজ্ঘের স্ৃত্রপাত হইয়াছে । ভাবতের সুখের সেই 

দিন প্রায় সমাগত, আজ অরুণোদয় দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল 

হইলাম ।..'ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠনই একান্ত প্রয়োজনীয় । উহাই 
আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির প্রধান ভিভ্তি। তবে আমরা প্রথমে 

নরম ভাবেই আরম্ভ করিব, আমাদেন কাধাপ্রণালীও নবধমই হইবে | 

রাজেন্্লাল আরও বলেন-_ 

11500062000 110001 2 800177] (80৮00100100 10076 0106৮ 

৮ 100701150 1)6011900055 00৮ 0010187) 1811শাস 000 0910৯ 1১5 10100, 

1€11)11105 19115025005 1)9])1৮5-1)9 ৪৮০৮৮010111 010৮6 01155 118008৮0109 

*% 16 1)951)90]] 117 01700001010 1110 07৮6 076 ৯০09678110010165 

0110) 7200 1027 ৯0156180001 0110 0070 698001167 5 67%6 

111১6০%] 01 11%1115 1010101) 28 1110151000]৭ ভা৩ 105 ৯91)8090 0012001106 

9860 1)6 210 60 1150 25 8, 1080101). 17 6015 01000100 1 0617017 

6108 000710)078090176116 01 500]. 00৮10১01706, 1 1)01)010 1101))১ 001007985 

%1)6 ৭০দযা। 048, 19809667200. 0 1120116709৮ 10৮10710121 1901 

110] 6]7০ 15619106156 0990101150১ 66 0076] 90001 8]1 0109 

(010০5 01 1১0]1109] 00)1016100,1466 011 উল সা]. 0700001- 

6০19. 1596 70111 90106100198 00001601665) ? 

১৩. 
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17100 0061006 56061915- 10106) 02,01006 1999910]7 0159 1000 00] 110208, 
11) 02/00006 2,80616211) 031 20655 00110811008) 00] 98]0112010005 

11016) 1087 0) 0001 1১956 800 1 00250 11979850260 0081)৮ ] 

1081) 01 0901" (/058108019 17856 01160. 17910. 60 8,806 012 16১1110৯ 

90 00] 5/%)05১ 1)06 0৬1106 09 (10011 006011118,0 70951019209 0116) 112৬9 

1190 60 9,50671]) 01010), 

রাজেন্দ্রলাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক জমিদার সভার 
সভাপতি ছিলেন। ইনি রাজনীতিজ্ঞ অপেক্ষা পাপ্ডিত্যেরই সমধিক 
অধিকারী ছিলেন। ইদানীং বধিরতা আসিয়া তাহার কম্মশক্তি খবব 
করিয়া দিলেও লোকহিতকর অনুষ্ঠানে তাহাকে সর্বদাই পাওয়া 
যাইত। স্ভায় দাড়াইয়া তিনি সুন্দর বলিতেন, এবং তাহার বক্তৃতা 

কতকটা কথোপকথনের ধরণে ছিল। কলিকাতার অধিবেশন কি 
ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি বৃদ্ধ, কি যুবক কি উচ্চশ্রেণী বা অনুন্নত শ্রেণীর 

প্রধান ব্যক্তিগণের সম্মিলন বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ! 

উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব 

করিয়৷ দাদাভাই নৌরজী মহোদয়কে সভাপতি পদে বৃত করেন এবং 

অবশেষে মহারাজা যতীন্্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ 

প্রদান করিয়াছিলেন । 

রাজেন্্রলাল, দাদাভাই নৌরজী, রাজ। জয়কুঞ্চ ও মহারাজ যতীন্দ্র- 

মোহন যে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, তাহা কি যুবকের উত্তেজনা! প্রস্থৃত 
বলিয়া! আখ্য। দেওয়! চলে ? রাজা জয়কৃষ্ণের বয়স ছিল ৭৯, তিনি 

দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়। পড়িয়াছিলেন তথাপি সেই বৃদ্ধ বয়সেও শারীরিক 
ব্যাধি ও অপারগত। সত্বেও কংগ্রেসে যোগদান করিতে দ্বিধা করেন 

নাই। 

সভাপতি মহাশয় ইংরাঁজ রাজত্বের প্রকৃষ্ট দ্িকটারই বেশী উল্লেখ 

করেন। ২৮১ ৩০, ও ৩১শে ডিসেম্বর নিয়লিখিত প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে 

আলোচন। হয় । 
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কলিকাতার কংগ্রেসই প্রথম প্রতিনিধিমূলক কংগ্রেস। আনী 

বেসান্ত তাহার বণিত ইতিহামে বলেন, 
110 111৮ 0101700798৯ ৬0৭ (50100]0056001 ৮0101016015 8800 

(116) ২9001160101 (19101)8/0৯.৮ 

ডেলিগেটগণ নির্বাচিত হইয়াই আসেন । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 

হইতে আসেন ৭৪, বোস্বাই ও মান্দ্রাজ প্রতোক প্রদেশ হইতে ৪৭, 
পঞ্চনদ ১৭, মধ্য প্রদেশ ৮, আসাম ৮, বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধি সংখ্যা 

স্বভাবতঃই বেশী ছিল। ২৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন । 

অর্থাৎ বোম্বাই নগরীর ৭২ জনের সংখা। হইতে কলিকাতায় 

৪০৬ জন প্রতিনিধি লাভ নিতাস্ত উপেক্ষার জিনিষ নয় এবং সকলেই 

কি বিদ্যাবুদ্ধি-কি ধন-সম্পদব_কি প্রভাব-প্রতিপত্তি সকল দিক্ 

হইতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়__ 

(১) আগামী জুবিলি উপলক্ষে ( ১৮৮৭ সালে ) ভারত সম্তরাজ্জীর 

প্রতি আনন্ব-স্থচক অভিনন্দন প্রদান ; 

(২) দারিদ্র্য দূরীকরণ ব্যবস্থা; 
(৩) ব্যবস্থাপক সভার প্রসারের নিন প্রবস্তন ; 

(8) সরকারী চাকুরীর কমিশন সম্বন্ধে ব্যবস্থা; 

(৫) জুরী প্রথার সংপ্রসারণ ; 

(৬) ওয়ারেন্টাকেসে (91161) (04৪১) জুরীর সহায়তায় 

বিচার ; 

(৭) বিচাঁরে জুরীর রায়ের বলবৎ হওয়া উচিত ; 

(৮) বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকী করণ ; 

(৯) দেশীয়গণকে ভলার্টিয়ার করিবার প্রস্তাব এবং 
(১০)ভারতে ও ইংলণ্ডে সমভাবে সিভিলসাভিস পরীক্ষার প্রবস্তন ও 

বয়স ১৯ বৎসর হইতে ২৩ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব । 

তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ডেরাইসমাইল খানের মালেক ভগবান দাস 

বলেন, 

7 
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প্যে দেশে মানুষ কলম পেশা অপেক্ষা তরবারী চালাইতেই 
অধিক সক্ষম, সে স্থানের আমি প্রতিনিধি । লোকে বলে, বাঙ্গালী- 

রাই সংস্কার চাইছেন। আমি কি বাঙ্গালী। যাহার সামান্ত বুদ্ি 

আছে, এরূপ ভার্তবাসী মাত্রই সংস্কার চান্।” 

চতুর্থ দিবসে ব্যবস্থাপক সভা৷ কি ভাবে গঠিত হইতে পারে, সেই 
সন্বন্ধেই আলোচনা হয়। সুরেন্্রনাথ বলেন 

66311-009দঠ017787% 15 006 01810 10001705070 আআ] 91 

1)1%100 1১705100000,--0)81[991018706 87560]) 1588 010 ৮৮07৬ 

1111১ 0101 15 056)) 01) 0110 11020821001 1050110065 01 0016 19001)19, 

মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্টীক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে উত্তরোত্তর 

যাহাতে নিব্বাচন-প্রথা প্রসারলাভ করে, এই ভাবেও একটি প্রস্তাব 

হয়। 

এই সমস্ত আলোচনায় মি; রহমত উল্লা সিয়ানী, গুরুদাস বান্নী- 

পাধ্যায়, কুপ্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র আচার্ধা চৌধুরী, মনো- 

মোহন ঘোষ, কালীশঙ্কর স্কুল, এন-জি চন্দ্রভারকর, আনন্দ চালু” 
রাজা রামপাল সিংহ (অযোধ্যা ), ভিন সা ওয়াচা, আর, এম সায়ানী, 

রাজা প্যারীমোহন মুখাজ্জি, রাও সাহেব সামিনাদ আঁয়'র, পাঞ্জাবের 

লালা মুরলীধর, লাল! কানাইয়া লাল, জি স্ুত্রন্মণ্য আয়ার, এস 

স্ুত্রহ্ধণ্য আয়ার, ডাক্তার ত্রেলোক্যনাথ মিত্র, পাটনার গুরুপ্রসাদ 

সেন ও সরফুদ্দিন, লক্ষৌর হামিদ আলী, নবাৰ রেজা আলি 

প্রভৃতি যোগদান করেন। 

লালা মূরলীধর জামিনে সম্মুক্ত হইয়া কংগ্রেসে উপস্থিত হন । 

তিনি জুরী প্রথা সম্বন্ধে বলেন__ 

5] জন 09209196100. এ 1901)110 216560] 1)9090১6 4 118,50 11) 0৮৮1) 

91001010105 8110 ১0১9৮] ৮16 1 00000: চা1010006 1980 আন 010৪ 0)969৫- 

6101) 01 10019 8৯১ 01091910105 18606339177 9,0:1056 80011-210050৯,৮ 

এই অধিবেশনে কলিকাতার যে সকল মুসলমান যোগদান করেন 
খু 



ভারতের জাতীষ কংগ্রেস ১০১ 

নাই তন্মধ্যে নবাধ আবছুল লতিফ খার দল এবং সৈয়দ আমির 
আলীর দলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নবাব সাহেব পত্রে জানান__ 

“আমাদের দৃঢ় ধারণ। জন্মিয়াছে যে, আগামী কলিকাতার অধি- 

বেশনে ভারতবাপীর অবস্থাদির উন্নতি কল্পেই আলোচনা হইবে, 

এবং আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রসার কল্পে যেরূপ সহান্ৃভৃতি 

প্রয়োজন, তাহাতে যে গদাসীন্য প্রদশিত হইতেছে তাহাতে 

আমরা ছুঃখিত, কিন্তু বিশেষ কারণে আমরা সেই মহাসভায় যোগদানে 

বিমুখ হইয়াছি।” 
501৮6 11011001751] 01000 01102002091 000 19701001019 

(1971518১৯ | 69 1)70100966 10002৯11168 11005160869 8101000) ৮111 

6910 09 01 81001700100) 91 010 09020010701) 91 01)0 1)001)10 9: 

10010 21801011605 01110 57080151000700 60 090 01000101705 51010) 

১৮01110110০ 0561) 6176 81)])0791)60 01 ৮1011)91911007 109] ০0 8 

ড07]1৮ 01))00% 01) ৯01)0)00 ৮1010) 01017 09-91)000102)070100)6 

(১156, 

মোট ৩৮ জন মুসলমান প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ বাবসারী রহিমুত উল্লা সিয়ানী, অযোধ্যার নবাব 

রেজা আলি খান ও বেহারের সরফুদ্দিন প্রস্থতি বহু মুসলমান 

নেতৃবৃন্দ হিন্দু ও খুষ্টানগণের সহিত সমভাবে যোগদান করিয়াছেন । 

কলিকাতা অধিবেশনের সময় হইতেই প্রাদেশিক কংগ্জেস কমিটি 

গঠিত হইতে আরম্ত হয়। 

বোম্বাই অধিবেশন হইয়া গেলে কয়েকজন প্রতিনিধি তৃতীয় 

প্রস্তাবটী, 1) 16104772010 00))510]) 01 1010 11010)671এ1 ৪10 

1,009] [,901318৮0 (0000115 ব্যবস্থাপক কাউন্সিল ও পরিষদের 

সংস্কার ও সংপ্রসারণ, কিরূপে কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, 

সেই সম্বন্ধে আলোচন। করেন, এবং আলোচনার ফলাফল প্রত্যেক 

প্রদেশস্থ নেতৃধুন্দের নিকট প্রেরণ করা হয়। অনেক স্থান হইতেই 

নূতন নৃতন অভিমত আসে । অতঃপর মাচ্চ মাসে দশ হাজার কপি 
ইংরাজী ভাষায় ও লক্ষাধিক কপি বিভিন্ন ভাষায় প্রস্তাবটি মুদ্রান্িত 



১০২ তাঁরতের জাতীয় কংগ্রেস 

করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠান হয়। ইংলন্তের 007৫0 

ক্লাব কর্তকও বহু কপি প্রচার করা হয়। প্রত্যেক বহিখানির 

পরিশিষ্ট 40101000005 10010গবুদ্ধর আশা নামে একটি প্রবন্ধে 

হিউম্ সাহেব মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন । এবারেও নানা স্থান 

হইতেই মতামত আসে। এই সব মতামত সম্বলিত বিষয়টি 

কলিকাভার অধিবেশনে একটি নব কলেবর ধারণ করে । যাহাতে 

নির্বাচন-প্রথা মনোনয়ন প্রথার স্থান অধিকার করিতে পারে, অদ্ধেক 
লোক নিব্বাচিত হয়, এক-চতুর্থাংশ সভ্য মনোনীত হয় ও অবশিষ্ট 
সভ্য অফিসের প্রধান ভাবে (১১-011010) আসেন এই ভাবেই প্রস্তাব 

হয়। 

কলিকাতায়ঈ প্রথম পরামর্শ সঙ (301)100৯ (010100108) গঠন 

আরম্ভ হয় এবং এই পরামর্শ সমিতি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালেব প্রস্তাব 
২০-১২-৮৬ তারিখে অগ্রাহ্য হইলেও ২৪ তারিখে ৯ জন লইয়া 
একটি কমিটি গঠিত হয়। সমস্ত প্রস্তাবের খসড়া ইহাঁরাই করেন । 

ক্রমে এই সংখার প্রসার হইয়াছে এবং এখন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস 

কমিটির সমস্ত সভ্যগণই বিষয় নিববাচনী সভার যোগদান করেন । 

এই নির্বাচনী সভায় সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি যে ভাবে গঠিত 

হয় তাহাতে রাজেন্দ্লাল বিশেষ আপন্তি কবেন। তিনি এত দ্রুত 

অগ্রসর হইবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি তিনি ভয়প্রদর্শন 

পর্যন্ত করেন যে, উক্ত প্রস্তাবটি পরিবন্তিত না হইলে তিনি কংগ্রেসের 

সংঅ্রব পরিত্যাগ করিবেন। তাহার মতে মোটে নয়জন ব্যক্তি 

কর্তৃক স্থিরীকৃত প্রস্তাবাবলী সকলের কিরূপে বিবেচনাধীন হইতে 
পারে? ইতিমধ্যে ২৯শে ডিসেম্বর বুধবার কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গকে 

অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাইকোটের বিখ্যাত উকিল ৬মহেশচন্দ্ 

চৌধুরা মহাশয় একটি (39৮) 11৮)--পটীমার পাটি দেন। 

এই ছ্ীমার পার্টিতে হিউম্ সাহেব, মিঃ নৌরজী, মিঃ রাণেডে, আনন্দ 
মোহন বনু, চন্দ্রমাধব বসু, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৪৩ 

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা হয়। হিউম্ সাহেব একটি 
স্থগঠিত নিয়ম প্রণালীর (১০0) পক্ষে ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল 
২011010টী উঠাইয়া দিতে বলেন: তিনি বলেন, ১০]191)9 দির 

কেন মামরা সমালোচনার মধ্যে থাকি। প্রস্তাবটি অনেক পরি- 
বর্তনের ফলে ৩০শে ডিসেম্বব গৃহীত হয়। অধিবেশন শেষ হইবার 

পরদিনও ৩১শে তারিখে এই বিষয়ের পুনরালোচনা হয়। 

গাব একটি বিষয়েও কিছু মতভেদ হয়। কংগ্জেসের প্রথম 

অধিবেশনে (বোম্বাই) পাবলিক সাভিম্ কমিশন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব 

হইয়াছিল। লর্ড ডাঁফরিণের চেষ্টায় শ্ীন্্ শীঘ্র ১৮৮৬ জালে এ 

একটি কমিশন গঠিত হয় এবং সেই বসরেই কমিশনের কাজ আরস্ত 

হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন ১1 000101৭1709)" এবং সভ্যদের 

মধো অনাবেবল মৌলভী আবছুল জব্বর ও 011. 15৯1) (0৯0৭1- 

|1)0:41611 (1১111) প্রভৃতি মারব এ কায়েকজন সভ্য নিযুক্ত ভন এবার 

এই কমিশন সন্বপ্দে কগ্েসের কর্তবা শির্ধাণণেব জন্য সভা-পশি 

নৌরজী সাহেব একটি প্রস্তার উগাপিত কপেন। বাজ। পামপাল 

শিংত মত প্রকাশ করেন যে, কমিশনের চডান্ত রিপোর্ট দেওয়াব 

পুবেব কংগ্রেসের কিছু করণীয় নাই । জুব্ঞ্ছনাথ ও লাল। কানাইয়া 
লাল আপত্তি কবিয়। বলেন, যে ঘি একটি কটি গঠিত হয়, তাবে 

কমিটার মতই কংগ্রেসের মহ বলিয়া দবিয়। লইতে হইবে | বাজেন্দ 

লাল মিত্র মভাএয় বাধ দিয়। বালেন__ 

“বলেন কি? এত বড কাজেণ ভার একি পমিটীব উপাবে 

হস্ত হইবে ?” 

গুরুদাস বন্দোপাধায় মহাশয় বলেন যে এই কংগ্রেস হইতেই 

কয়েকজন সাক্ষী পাঠান হউক । অবশেষে স্থির হয় যে, একটি 

কমিটী গঠিত হইবে এবং প্রকাশা অধিবেশনের শেষ" দিবসে উহার 

রিপোর্ট সেখানে আলোচিউ হঈবে। 

উক্ত নির্ধাবিত দিনসে কমিটী নিয়লিখিত বিপো দেন__ 



১০৪ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

(১) ভারতে ও ইংলগ্ডে যেন সমভাবে সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
হয়! 

(২) ১৯ বংসর বয়সের স্থলে ২৩ বৎসর বয়স পধ্যন্ত পরীক্ষা 

দিতে পারিবে স্থির হউক । 

(৩) অন্যান্য 91] £1])01010001৯ বড় চাকুরীতে প্রতিযোগিতা 

প্রথা প্রবন্তিত হউক | 

মহাসভায় রিপোর্টটী গৃহীত হয় এবং অধিবেশন শেষ হইয়া 

গেলে সভাপতি প্রমুখ একটী ডেপুটেসন লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিলে তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে আপায়িত করেন। লর্ড 

ডাফরিন যে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করেন, তাহা ব্যক্তি- 

গতভাবে হইয়াছিল, রাঁজপ্রতিনিধি হিসাবে নহে । 

যে রাজা রামলাল সিংহ মহাশয়ের কথা বলিলাম, ইনি যুক্ত- 

প্রদেশের একজন জমিদার। ভাল ইংরাজী বলিতে পারিতেন না, 

তবে যাহ! বলিতেন তাহাতেই হাসির উদ্রেক হইত | বিশেষতঃ 

তাহার চেহ্ঠারাটী ছিল.একটু খর্ব। আর বক্তৃতার সময়ে যেরূপ 
অঙ্গভঙ্গী করিতেন তাহাতে আবও হাসি.আমিত। ছিনি 1১011169] 

11061:001115) বলিতে এমন একট কথ। মুখ দিয়া বাহিব করিয়াছিলেন 

যে কেহই কোনপ্রকারেও হাসি চাপিয়া রাখিতে পাবেন নাই । তরে 

জাতীয় কংগ্রেন প্রথমারন্তেই নিজ প্চিয় দিতে সমর্থ হইয়াছিল 

বলিয়াই 'মুচিরাম গুড়ের যাত্রাব আসরে ন্যায় উহ1 ভাঙ্গিয়। যায় 

নাই। 

অধিবেশন হইয়া গেলে 431৮1951091 পত্রিকায় প্রতিনিধিবর্গ- 

সম্বন্ধে প্রশংসামচক মন্তব্য বাহির হয় । ষ্টেটস্ম্যান পত্রের মতে__ 
[1] (10070 অ০৯ ০০৮01)0৯০0 91 [6 69 11017) 6 001710 

[90106 160) 01106 1৮8 10118 006-09106 017 00160150101] 0101855 

পক্ষান্তরে *[,07001) 1183” বিষোদগার করিতে করিতে ভীতি- 

ূর্ণ-কণ্ঠে প্রমাদ গণিয়! বালন__ 
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£16 93 [067617 80 2001] 01 015007)6871060. 11800-69150৯-- 

1100 01 50 1011 11619 ০৮00 ১619 117 610০0111605 [061507৭ 

97 90510679019 110162659 1)0ঘ0-১ 01 690৮] 12100196801 009 

10] 1)001900৭5 01 670 (90৮617)00116১--0016881608 010] 21] 0849 

691151705 01071)51001516109০07 2 47010905017 090900)]10 6 

001]165,৮ 

কুঙ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এা90লবা01) 01150041759 

$)0110119” সন্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত কবিয়াছিলেন। 

কংগ্রেসের প্রতি পালণমেন্টের সদস্গণেব ভয় ও ভাব এখনও 
পুর্বববং-ই মাছে । জানিনা বর্তমান ডেলিগেসনটি কি করেন। 

অধিবেশন শেষ হইলে কয়েকজন প্রধান প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে 
লর্ড ডাফরিন সাক্ষাৎ করেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি হাসিতে হাসিতে 

বলেন যে তাহাদিগকে প্রতিনিধি হিসাবে তিনি অভ্যর্থনা করিতেছেন 
ন| বটে, কিন্ত বিশিষ্ট দর্শক (৮২ 075110811151190 51591001460 109 

01119] ) হিসাবে তাহাদের সহিত ভাবেব আদান প্রদান করিয়া 

সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন । প্রতিনিধিবর্গকে তিনি উদ্যান সন্মিলনেও 
আপ্যায়িত করিয়াছিলেন । তবে কংগ্রেসেব প্রতিনিধিত্ব করিবার 

ক্ষমতা. ভাবতেশ্বরীর প্রতিনিধি কর্তৃক স্বীকৃত না হইলেও কাধ্যতঃ 
সেই সময় হইতেই ভারতেব সকল সম্প্রদায় প্রন্িনিধি হিসাবে 

উহ মানিয়া লইষাছেন | 

তৃতীয় অধিবেশন 

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন (১৮৮৭) হয় মান্দ্াজ নগরে। 

আর ইহার সভাপতি হন মুসলমান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত জননায়ক 

বদরুদ্দিন তায়েবজী। ইনি বোম্বাই হাইকোটে একজন প্রসিদ্ধ 
উকীল ছিলেন এরং পরে সেখানে জজও হইয়াছিলেন ৷ তায়েবজীকে 

আমর! দেখি নাই, তবে তাহার পুত্র আাববাশ তায়েবজীকে ১৯২২ 
১৪ 
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সালের গয়া কংগ্রেসে ও দেশবন্ধুর বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছি । 
তখন তিনি প্রথমে একজন ০ 001811061 ছিলেন। তাহার 

কন্ঠাটিকেও সঙ্গে আনিতেন। কোন একবার জত্যাগ্রহ-আন্দোলনে 
এই মেয়েটা কারাবরণ করিয়াছিলেন। আব্বাস সাহেবের পুত্র 
রেঙ্গুনের একজন জন-নায়ক ছিলেন । 

এই ১৮৮৭ সালেই ভারতেশ্বরী মহারাণীর অর্ধশতাবিব্যাপী 
রাজত্বের জুবিলী অন্ুঠিত হয় এবং তখন এই অনুষ্ঠানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হওয়া বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। কলিকাতায় মহা- 
সমারোহে জুবিলি উৎসব অনুষ্টিত হয় এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যান উদারমতি হ্যারিসন সাহেবকে দেশীয় নেতৃবুন্দ বিশেষ 

সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিলেন। 

মান্দ্াজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন দেখিয়া সকলেই মনে করেন 

যে কংগ্রেস একটি স্থায়ী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 
প্রতিনিধি সংখ্যাও ৬ শতের উপরে উঠিয়াছিল। সমুত্রের উপকূলে 
মেকের উদ্ভানে (01801:8775 £৪71978) একটী প্রকাণ্ড মণ্ডুপের নীচে 

প্রায় তিন সহত্র লোক সমবেত হয়েন। মণ্ডপের মান্দ্রাজী কথা-_ 
17809] (প্যাণ্ডেল)। এই যে প্রথম উহাকে 71108] বল 

হইয়াছিল, আজও সেই প্যাণ্ডেল নামই রহিয়া গিয়াছে । মান্দ্রাজের 

বর্ণিত প্যাণ্ডেলটী দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফিট ও প্রস্থে ৯৫ ফিট ছিল। উদ্ভানটীর 

ভাড়া প্রায় ২৫০ টাঁক। হঈয়াছিল। 

বাঙ্গল দেশের প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি বি »াই, এস, এন 

কোম্পানীর একখানা জাহাজ (৩. 1১. [9দ৪858), রিজার্ভ করিয়। 

সমুদ্রপ্রথে যাত্রা করেন এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়! প্রচণ্ড বাত্যার 

সহিত যুঝিতে যুঝিতে ভয়াকুলচিত্তে তিনদিন তিনরাত্রি ভুগিয়া আসিয়া 
উপকূলভাগে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেন্ট জর্জের সন্নিকটে পৌছেন। 

স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, ডব্লিউ সি 
ব্যানজ্জি, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্রিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি 
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অনেক প্রতিনিধি জাহাজে করিয়! গিয়াছেন। এই রাজা কিশোরী- 
লাল নৃতন সংস্কার প্রবর্তিত হইবার পরে (১৯২১) প্রথম 1:90000 

€১0011011-এর মেম্বর হইয়াছিলেন। 

্টানারে একত্র আসিবার সময়ে সকলেই রাজনৈতিক বিষয়াদি 
সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া! আসিতে পারিয়াছেন. আর খরচ খুব কমই 
লাগিয়াছে। রেলে [756 01&১এ যাতায়াতের খরচ লাগিত ২৪০২ 
ও সেকেগু ক্লাসে ১১৬৭০ কিন্তু সেই স্থালে যথাক্রমে ১০০২ ও 

৬০২ তেই হইয়া গিয়াছিল। স্যাৰ স্ুবেন্দ্নাথ বলেন 1শঘোণাা। 

1%(1191এর ম্যায় আমর! মহহুদ্দেশ্য লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলাম ; 

যেমন আনন্দ উপভোগ করিয়াছি তেমনি ইহার উপকারিতাও খুব 

হইয়াছে । (9 ১০৪-৮০) আঞ11101001181) 00109] 1) 0৯. 

12198,১010 81010091045 010 00111111001.) 

২২শে ডিসেম্বর সকলে ট্টীমারে রওনা হন এবং ২৫শে তারিখ 

মান্দ্রাজ পৌছেন। 

এবারেও নবাব আব্দল লতিফ তাহার নিজ সম্প্রদায়ের লোক 

যেন কেহ কংগ্রেসে যোগদান না করেন তজ্জন্য বাঁকীপুরে গিয়া সভা 

করিয়। বক্তৃতা দেন। কিন্তু তাহা সন্বেও পাটনা বার লাইব্রেরীতে 

সভা করিয়া যে কয়জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে 

মৌলভী সরফ উদ্দিন, আমির হাইদর, তফজল হোসেন প্রভৃতি বন্ধ 
ডেলিগেটের নাম উল্লেখযোগ্য । এই সরফ-উদ্দিন সাহেবই পরে 
কলিকাত৷ হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন। 

্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রাজ! স্তার টি, মাধবরাও কে, পি, 
এস্ আই বৃদ্ধবয়সে অবসর লইয়া তখন নিভৃতে অবকাশ যাপন 
করিতেছিলেন, দেশসেবার প্রবল আকর্ষণে তিনিও আসিয়া অভ্যর্থনা 

সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার অভিভাষণে তিনি সকলকে 

উত্তেজনা পরিত্যাগ করিয়া ধীরতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ 

করেন। বলেন, “এই প্রারন্তে ভূলভ্রান্তি স্বাভাবিক কিন্তু তাহাতেই 
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যেন কেহ ইহার অসাফল্যের ভবিষ্বদ্বাণী মা করেন । লোকে দৌড়াইতে 
শিখিবার পুর্বে হাটিতে শিখে । হাটিবার পূর্বে তাহারা ভাল করিয়া 
দাড়াইতেই পারে না । জাতি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাঁটে 1৮% 

স্বগীয় উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে তায়েবজী সভাপতি 

পদে বৃত হন। তাঁয়েবজী যে কিরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শূন্য ছিলেন 

তাহাব গুটিকয়েক কথাতেই তাহা সপ্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 

হিন্দু, মুসলমান, পাশা, খ্রীষ্টান বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে কেন আমরা 
ভাবিব? আর কেনই ইহার ত্রিসীমানায়ও যাইব? আমরা অখণ্ড 

ভারতের সন্তান হিসাবেই দেশে গভর্ণমেণ্টের সংস্কার লাভ করিব-_ 

£০]1)06 15 01001011151 070 1)98161020 01 8179 19100100591 010 

011070170 00100171111010108 01 17019) 1) 070) [71700115511 01001700008, 

[১৮718 0] 0])0401275 জা] ১09910 11700000 6100 198,001 01 0180 

()10180101010) 00 ১6110 1901 (101) 600 00105 110 0701] 6197৮৭6 

1910117) (10 €০%01:1)1060)6,৮ 

২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সভাপতির অভিভাষণের পরে বিষয় 

নিব্বাচনী সভা গঠিত হয়। পরের তিন দিন (২৮১ ২৯, ৩০শে ) 

নিয়লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের বিধি ও গঠন সম্বন্ধে 

ঈ5/১ 0 (51620 01011007108 ১205 200 1090 69 20211901910 0109৬ 

18911) 6০ ৮৪0.) 6119) ১০৯১৪০৮ 100 ১৮০171010 1)91076 0170 700010179 

৪ 90890) 0১১ 01 6110]] 11101), 118৮ 15 07901 17015100121১ 1১ 

60811 00০ 01 1001020১ ) 8200 1015 1000)72101)10 60 101) &৮ 1070- 

088 01 619 [00876 (011) 0100 (01175852100 ছা 991006586৯5 11 2109 ৯801) 

51)01010. 63150) 11701065909] 60 0 2503206 86880, 

£1১0110191 11009165804 111)918190099101 1900 (1১9 1)901)10 60 

9) 9৮068 0105176 60 177501701৯6 20৭. 00060, 00 ৯ 011-7)8170060 01110, 

70)) ৪ 801902051700৯৮ 2101)987 2৯010 800100656 ঠত০]0]0)0) 0? 0300৮] 

2010017)1১001010- 1406 2৯ 00১6০]]7 01809 ০০01১৪15895 00061. 010 

70108700001 0119 819৮0 10001008100. 009 67926 00010100776 10101 

৮8 19510006181) 100 01):01500£ 00] 005610195 ৪00 ০001 01006 ঘ1]] 

99 £5 5৮01১180691 ৪১ 16 00 ]90১৪11)1) 1১9, 
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প্রস্তাব পাশ হয় নাই ।.. কতকগুলি নিয়ম লিপিঝ্্ধ হইয়। প্রতি 
বংমর পড়া হইত মাত্র। কিন্তু কোন নিয়মাবলী বা”গঠন-প্রণালী 

বিধিবদ্ধ হয় নাই ! উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বৃদ্ধ নেতা 

নিয়মকানুন গঠন করিতে ইতস্তত; কবিয়াছিলেন। মিঃ ব্যানাজ্জি 
বলিতেন এত বড় ব্রিটাশ সাআাজ্যের পালণমেন্টে কোন ০০7/0- 

(0101. নাই, আর আমরা কেন উহা লইয়া! এত মাথা মাই ? 

কিন্তু একদিন ইনার জন্য বিস্তব অন্ৃতাপ করিতে হইয়ীছিল ! ১৯০৭ 

থুষ্ঠাব্দে স্রবাটে যে গোলমাল হইয়া যজ্ভভঙ্গ হয়, অনেকে এই 

শৈথিলাই উহ্াব কারণ নিদ্দেশ কবেন। 

পাঠকের স্মরণা্জানাইতেছি লর্ড মেকলে একদিন বলিয়াছিলেন 

(১৮৩১) “যেদিন ব্রিটেনের স্বায়ত্ব শামনসন্তত বিধানাদি ভারতে 

প্রবর্তিত হইবে, সেইদিনই ভাবত্রভূমির উপরে ইংবাজ শাসনের 
চিরস্থায়ী সাব্বাচ্চ সৌধ প্রোথিত হইবে”) 10])]0৭1.11001107191)0 

(01 13110111019 111 110017৮0010 10000 0310)11311101916 01 

13111211)১ 1190 10151101110 4 11) 10101807107 

তাই সান টি মাধবরাঁও লঞ্ড মেকলেণ দোহাই দরিয়া বলেন-__ 
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মিঃ ইয়ার্ডলি নটন, পণ্তিত বিষণনারায়ণ দর, মিঃ ডক্রিউ এস, 
গ্রান্ট এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নটনি সাহেবের বক্তুতাটী 
হৃদয়গাহী হইরাছিল। তিনি এই সংস্কাব লাঁভাশায় ভারতবাসী 

গণকে জেণকের নত লগিরা। থাকিতে বলন। নটণ্ন সাহেব তখন 

মান্দ্রাজে ব্যারিষ্টারী করিতেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া 

বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 



১১০ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

এম. স্থত্রন্ষণ্যমূ, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি, মিঃ কালীচরণ ব্যানার্জি, 

মিঃ নরেন্দ্রনাথ সেন, শালিগ্রাম সিংহ, শঙ্কর নায়ার, গুরুপ্রসাদ সেন, 

স্তার রামন্বামী মুদালিয়ার, চন্দ্রভাঙ্কর খড়ে, মৌলভী হামিদ আলি 
রাজ। রামপাল সিং, এস্. অগ্নিহোত্রী বিপিনচন্দ্র পাল, ভ্রেলোক্যনাথ 
মিত্র, মিঃ জন আডাম্স্, মিঃ বি. এইচ. চেষ্টার এম-এ, মিঃ হিউম 
প্রভৃর্জি। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি যোগদান করেন। অস্ত্র আইনের রদ 

সম্বন্ধে তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল, স্ুরেন্্নাথ প্রভৃতি 

মকলেই উক্ত আইনটী যেন উঠাইয়া দেওয়! হয় সেইভাবে তেজন্থিতা- 

পূর্ণ বক্তৃতা করেন। প্রসিদ্ধ উকীল ত্রেলোক্যনাথ মিত্র মহাশয় 
আইনটা একেবারে উঠায় দিতে না বলিয়। সংশোধন প্রস্তাব করেন 

যে, স্থানীয় ও নিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অন্থুপতি-পত্র পাইলে ব্যক্তি- 

মাত্রই অস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হইাবন। সমগ্র আলোচনার সময় 

হিউম সাহেবের বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কেন না, তিনি এই 

সমস্ত গোলমালে অনুষ্ঠানটী সরকারের বিষ-নজরে যেন না পড়ে 

কেবল তাহাই ভাবিতেছিলেন। সমস্ত প্রস্তাব ভারত সরকার ও 

ভারত মচিবকে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

সকলেই জানেন অস্ত্র আইন ও সংবাদপত্র আইন লর্ড লীটন 

কর্তৃক প্রবন্তিত হয়। লর্ড রীপণ প্রথমটী উঠাইয়! দেন কিন্তু দ্বিতীয়টী 

থাকিয়াই যায়। | 

মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড কনেমের! ( 00107610818) এ সম্মিলনে 

উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু লর্ড ডাফরিন পরামর্শ দেন যে 

তিনি নিজে না উপস্থিত হইয়া প্রতিনিধিবর্গকৈ যেন নিমন্ত্রণ করেন। 
তাই নট্টন সাহেব যেদিন কংগ্রেসের বন্ধুবর্গকে বিপুল ভোজে. আপ্যায়িত 

করেন, সেদিন গভর্ণর বাহাছুরতো উপস্থিত ছিলেনই, এমন কি পরবর্তী 

রাত্রিতেও তিনি গভর্ণমেণ্ট হাউসে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বচ্ছন্দ- 

ভাবে তাহাদের সহিত মেলামেশ। করেন এবং তাহার আচরণে, 

সৌজন্য বা আদর আপ্যায়নের কোন ক্রটাই লক্ষিত হয় নাই। 
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প্রচুর জলখাবারের ব্যবস্থা হয়, প্রতিনিধিগণের আনন্দ-বদ্ধনের 

বিশেষ আয়োজন হয় এবং গভর্ণরের ব্যাণ্ড পার্টিটা এঁকাতান বাছ্যে 
সকলের সম্বর্ধনা করে। 

মান্দ্রাজে নটন সাহেবের উদার ব্যবহাধে সকলেই বিশেষ তপ্ত 

হন। ইনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস করিয়া কালে 

অনেক টাকা রোজগার করেন। আমি কলিকাতা আসিবার ঞ্র্বরবেই 

ন্টন সাহেবের খুব খাতির কথা শুনিতাম। অরবিন্দ, বারীন্দ 

প্রভৃতি ১৯০৮ সালে যে আলিপুর যন্ডযন্ত্রের মামলায় জড়িত হন, 

নটন সাহেব তাহাতে হাজার টাকা দৈনিক ফীতে বছদিন পধ্যন্ত 

সরকার পক্ষ সমর্থন করেন। জজসাহেব ঘিঃং বীচক্রাফ ট ও 

হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস্ সার লরেন্স জেঙ্কিন্সের কোর্টে তিনি সও- 
য়াল জবাব করেন। আর তাহার প্রতিপক্ষ ছিলেন ব্বগীয় (দেশুবন্ধু) 

চিত্তরঞ্জন দাশ। অতঃপবে নন সাহেব নিম্মলকান্ত রায়ের মোকদ্দ- : 

মাটি যেরূপ দরদেব সহিত নিঃঙ্গার্থভাবে পরিশ্রম সহকারে করেন 

তাহাতে দেশবামী তাহার প্রতি বিশেষ ধন্যনাদার্ঠ হন। এবারও 

চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাহাব সঙ্গে । ঈহাঁর৪ পরে আলিপুরে চন্দননগর 

২01)0109 ০7৯-এ তিনি দুটি হিন্দু যুবককে সমর্থন করিয়া খালাস 

করেন। মোকদ্দমাটির অপব পক্ষে লিগাল রিমেম, ত্রান্সার 
নিউবোন্ড সাহেবের ইচ্ছাক্রমে চিন্তরপ্তন নিযুক্ত হয়েন। ] 

মান্দরাজ কংগ্রেস দেখিতে বাঙ্গলার যে প্রতিনিধিগণ গিয়াছিলেন 

তাহাদের মধ্যে অস্ত্রআইন স্থন্ধে বিশেষ বিক্ষোভের ন্থষ্টি হয়। 
একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার স্তন্তে জনৈক দর্শকের নিয়লিখিত 

পত্রখানি বাহির হয়। পত্রখানিতে (নিবজীবন' ) সম্পাদকের 

সহানুভূতি ছিল। পত্রখানিতে তদানীন্তন অবস্থা কিছু পরিজ্ঞাত 

হওয়া যায় বলিয়া এখানে পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধত কবিলাম -- 
“বল! বাহুল্য কংগ্রেসে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখাইতে 

আমি যাই নাই, দেখাইবার আনাব শক্তি নাই_্সতরাং বাধ্য 
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হইয়াই আমাকে এ সংকল্প অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এবং 
দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কেবল দেখিতেই ছিলাম । সেইজন্য 

বক্তাদের বক্তৃতার উপর যত কাণ না দিয়াছিলাম, শ্রোতাদের মুখের 

ভাব-ভঙ্গীর উপর তাহার অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। হিউম সাহেবের 
মুখের দিকে তিনদিন ক্রমাগতই আমার দৃষ্টি ছিল। এখানে থাকিতে 

শুনিয়্ট ছিলাম তিনি না কি একজন দেবতা , সাক্ষাতে যাহ! 

দেখিলাম তাহাতে তাহার উপর আমার ভালবাসার লাঘব হয় নাই, 

কিন্তু ভক্তিও উদয় হয় নাই । তিনি স্বজাতিব স্বার্থান্বেষী স্বদেশ- 

হিতৈষী ভারতবন্ধু ইহাঁও সামান্য প্রশংসার কথা নহে। অস্ত্র 
আইনের রেজলিউমন লইয়া গোলযোগ বাঁধিবাৰ সময় হিউম সাহেবের 
প্রথম চিন্তাকুল ভ্রভ্গি, পরে ব্যাকুল ভাব, ক্রমে অস্থির এবং অধৈর্ধ্য 
ভাব অবশেষে তাহার দৌড়াদৌড়ি পধ্যস্ত দেখিয়া এবং অস্ত্র মাইন 
উঠাইবার প্রস্তাবে তাহার নিতান্ত অনিচ্ছ। দেখিয়া এবং আর কতক- 

গুলি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র কা/ধ্য তাহার ভাবভঙ্গা দেখিয়া আমাৰ বিশ্বাস 

হইয়াছে হিউম সাহেব নিঃম্বার্থভাবে কেবল ভারতেরই হিত ইচ্ছা 

করেন না, স্বজাতির ম্বার্থের দিকেও তাহার বিলক্ষণ পষ্টি আছে। 

সম্ভবতঃ ভারতে নব-অক্ুরিত জীবনের সঙ্গ তাহার স্বজাতির 

স্বার্থের একটি গ্রন্থি বন্ধন করিয়া! দিবার জন্যই তিনি এত যন্ত্র করিতে- 

ছেন। আমার নিকট বোধ হইল “কংগ্রেসই' এই গ্রন্থিবন্ধনের 

চেষ্টা । ইহাতে ভারতের উপকার হইলেও হইতে পারে; কিন্ত 

মাপনাকে আমার”মনের কথা বলিতে কি, এই আশার সঙ্গে সঙ্গে 

আমার একটু আশঙ্খ।ও হঈতেছে | এই নৃতন ধরণের গ্রন্িতে উভয় 

জাতির স্বার্থকে এক রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ক্রমে বিলাতে-ভারতে “হরিহর” 
আত্মা হইয়া! উঠিবে, কি কোন গভীর জলসঞ্চারী চতুব রাজনৈতিকের 
কৌশলে আমাদের নব-মঙ্কুরিত জীবনীশক্তিটা ভাবতেন নরম মৃত্তিকা 

হইতে এই গ্রন্থির টানে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়। পড়িবে, কিছুই এখন 

বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমটা হঈলেই ভাল এবং ভবসা কবি 
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হইবেও তাহাই। কিন্তু আত্মীয়কুটুম্বের মনে ভাল অপেক্ষা মন্দের 
কথাই সর্বদা জাগিয়া উঠে। কংগ্রেসে সামাজিক কথার আলোচনার 

চেষ্টা যে হইয়াছে এবং আগামী বৎসরে আরও যে পরিষ্ষাররূপে 

হইবে, সেটা! আর কিছু নহে, নদীর একদিকের আ্োত খাল কাটিয়া 

আর এক দিকে লইয়া যাইবার চেষ্কা মাত্র। “তোমরা কৃষিকাধ্য 
কর, আমরা অন্নভোজন করি । তোমরা! সমাজ লইয়া! থাক, আমরা 

সমাজের মূল_দেশের শাসন কার্য লইয়া খেলা করি”। এই 
মূলমন্ত্রে দীক্ষিত অনেকগুলি রাজনৈতিক পণ্ডিত আছেন। এই 
শ্রেণীর ছুই একটি লোক যে কংগ্রেসে এবার ছিলেন, আমার এরূপ 

সন্দেহ হইয়াছিল। হিন্দু বিবাহ আইনের কিছু পরিবর্তনের জন্য 
কংগ্রেস হইতে গভর্ণমেন্টকে দরখাস্ত করা হউক না কেন, এমন কথাও 

ঘরোয়াভাবে ছুই একজনে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন £ 

কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির অমত হওয়াতেই এবার এ-শ্রেণীর 

কোন কথা কংগ্রেসে উঠে নাই । কিন্তু আগামীবারে মামাজিক কথা 

তুলিবার জন্য আবার চেষ্টা হইবে । কংগ্রেসের পরিচালকগণ কতদিন 

এরূপ চেষ্টা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন বল! যায় না । 

কংগ্রেসের নায়কদের মধ্যেও কাহারও কাহারও এই চেষ্টা আছে, 

ইহাই অধিক চিন্তার কারণ। কংগ্রেসের একজন নায়ক আমাকে 

“রিষ্ষার রূপেই বলিলেন, “আর কিছু না হউক সমুদ্রে জাহাজে 

এতগুলি বাঙ্গালী আসিল, এটিও কম লাভ নহে ।” 

“কংগ্রেসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পুর্বপত্রে যে আমার আশঙ্কার কথা 

লিখিয়াছি তাহার কারণ এবার পরিষ্কার করিয়াই বলিতেছি। 

প্রথমতঃ কংগ্রেসের যিনি ধাত্রীন্বরূপ সেই মহাত্মার যে-দিকে লক্ষ্য, 

নদীর আোত তাহার অন্ুকুলে কি না জানি না। নানা পদার্থে গঠিত 

সাত শত সভ্যের মৌকার ঠিক উপযুক্ত মাঝি তিনি কি না তাহাও বল। 
যায় না। তাহার পর সুরেক্্র বাবু; নরেন্দ্র বাবু, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যয় 

এবং এই শ্রেণীর কংগ্রেসের আর আর পরিচালকগণের এখনই যখন 
১৫ : 
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এক একজনের এক এক দিকে মতি গতি, তাহার উপর ক্ষমতা 

প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষমতা পরিচালনের ইচ্ছায় কতকগুলিকে এখনই 
এরূপ ঘোর উন্মত্ত দেখিলাম তাহার উপর কংগ্রেসের কাধ্যপ্রণালীর 

যেমন প্রকরণ-পদ্ধতি দেখিলাম তাহাতে কংগ্রেস পালণমে্টরূপে 

পরিণত হউক না| হউক বিলাতের পালশমেন্টের সভ্যদের কাদরামিতে 

কংগ্রেস শীঘ্রই বোধহয় পরিণত হইবে । এবার একজন মান্দাজী 

ভদ্রলোক ইনকামট্যাক্স রিজলিউসনের সময় কিছু বলিবার জন্য 

প্লাটফরমে উঠিয়াছিলেন, ছুরদৃষ্টবশতঃ তিনি খণ্জা। উঠিবার সময় 
যখন তিনি খোঁড়াইতে খোড়াইতে চলিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক 

হইতে অনেক ডেলিগেট হাততালি দিয়া উঠিলেন ৷ থিয়েটার ঘরে 

অভিনেতাদের কোন ক্রুটি হইলে ॥ টিকিটের গ্যালারীর দিক হইতে 

যেমন হাততালি ও হো হো শব্দ উঠিতে থাকে, সেইরূপ অতি 

অভদ্রোচিত ও কুৎসিৎ দৃশ্য দেখিয়া আমি যে কি মর্মাতিক যাতন! 

পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। দেশের প্রতিনিধি হইয়া যাহার! 
ভারতে অনৃষ্টচক্র ফিরাইবার জন্য একস্থানে সমবেত হইয়াছে তাহাদের 
এরূপ বাল চপলতা৷ দেখিয়া আরকি বলিব বলুন। ফল কথা 

কংগ্রেসে তামাসা দেখিতেই অনেকে গিয়াছেন ৷ যাহার ক্ষমতাবান 

তাহারা আপনাদের ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছেন, কেহ কেহ এই 

সুবিধায় নিজের সংবাদ-পান্রের গ্রাহক-বৃদ্ধির চেষ্টাতেও ছিলেন। 

প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং ভাল লোকও ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই 

পসারশুন্ত মকেলহীন অল্পবয়স্ক উকীল এবং সংবাদপত্রের 
সংশ্রবিত লোক এবং ২৪।১০ জন আমার মত শিক্ষায় বঞ্চিত অথচ 

আলোক-প্রাপ্ত তরুণ বয়স্ক জমিদার সন্তান এবং কতকগুলি অপরিপক্ক 

"স্বদেশ হিতৈষী একত্র হইয়া বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে কথা বলিবার 
অবকাশ ন দিয়া এবং তাহাদের ভালকথ। উড়াইয়! দিয়া তালবেতালে 

সকল সময়ে সমান হাততালি দিয়া কোন রকমে কংগ্রেস ব্যপার 

এবার সমাধান করিয়াছেন। কংগ্রেস দ্বারা উপকার পাইতে ইচ্ছা 
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হইলে, ইহাকে স্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে,___ন্যাঁয় কতকগুলি 
লোককে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক । কার্ধ্যের 

লোকের পরিবর্তে কেবল বক্তৃতার লোক লইয়া কংগ্রেস গড়িতে চেষ্টা 

করিলে সমস্তই নষ্ট হইয়! যাইবে |” 

মান্দ্রাজ অধিবেশনের পুর্ধবে জন-সাধারণের মধ্যে বেশ প্রচার- 
কাধ্য চলিয়াছিল এবং চাদা তুলিবার এক অভিনব প্রথার অন্নুসরণ 

করা হইয়াছিল । প্রচার-কার্যের ফলে বহুসংখ্যক লোক সাধ্যান্তুসারে 

অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । তাহাতে সাধারণ লোকের নিকট হইতে 

এক আনাও পাওয়া গিয়! ছিল, আর প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গের 

নিকট হইতে (ত্রিবাঙ্কুর, মহীশৃূর ও কোচিন প্রভৃতি ) ৫০০ পাঁচশত 
টাকাও পাওয়। গিয়াছিল। প্রসিদ্ধ বীর রাঘব আচারিয়া খুব 
খাটিয়াছিলেন। 

একটা প্রস্তাবে সভায় বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। তাহির- 

পুরের রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় একজন গোড়া হিন্দ্ু। হঠাৎ তিনি 
একটী প্রস্তাবেব নোটিস দেন যে গোহত্যা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক্। 

একেই তো! স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রভৃতি তখন হইতেই হিন্দু- 
সংঘটন সন্দেহে কংগ্রেসে যোগদান করিতে অসম্মত হন, তার 

উপরে এই প্রস্তাব পাস হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের স্বাধীনতা 
হরণ করা হইত । তাই নেতৃবৃন্দ একটী নিয়ম করে যে, কোন 

প্রস্তাব যদ্রি সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিকূল হয় তবে সেই সম্প্রদায়ের 

প্রতিনিধিগণের অমতে--হৌক না কেন সেই প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যায় 
ন্যুন__কোন প্রস্তাব পাশ হইতে পারিবে না। 

নর্টন সাহেবের বক্তৃতা সকলে স্তন্তিত হইয়! শ্রবণ করেন, আর 
তিনি বাঁলয়াছিলেনও খুব নিভীঁকভাবে । আমরা তাহার অভিভাষণ 
আংশিকভাবে উল্লেখ করিতেছি__ 
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“ভদ্রমহোদয়গণ, গতকল্য আমার একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বন্ধুর 
প্রমুখাত অবগত হইলাম যে, কংগ্রেসের এই শ্রমিক সংঘের সহিত 
যোগদান করার জন্য “প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহে লিপ্ত-_-সহসা আমি এই 

নৃতন আখ্যায় অভিহিত হইবার যশ অজ্জন করিয়া ফেলিয়াছি_। 
বন্ধুগণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের' অর্থ যদি রাজদ্রোহ হয়, দেশের 

রাজকীয় শাসন-ব্যাপারে দেশবাসীর ব্যক্তিগত অংশ গ্রহণের স্বাধিকার 

ও তার দাবীর নাম যদি রাজদ্রোহ হয় এবং অবিচার অত্যাচার ও 

কু-শাসনের প্রতিবাদ যদি রাজদ্রোহ বলিয়া অভিহিত হয়, যদি 
দণ্প্রাপ্তির পূর্বে নিজের কথা বলিবার অধিকার দাবী করিবার নাম 
রাজদ্রোহ বলিয়! বিবেচিত হয়, ক্র ম-প্রগতিশীল সংস্কার লাভের জন্য 

ব্ক্তিম্বাধীনতার দাবীকে কেহ যদি রাঁজদ্রোহ বলিয়া আখ্য৷ দেয়, 

তবে ভদ্রমহোদয়গণ, আমি মুক্তকণে স্বীকার করিতেছি সেইরূপ 
রাজদ্রোহের অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে এবং সর্বোপরি এই মহান 

রাজদ্রোহী সংঘের আমিও যে অন্ততম সভ্য এই আত্মবোধ ও সেই 

সুখ-সংহতির কথা ভাবিতে আমি নিরতিশয় আনন্দ ও গৌরব একবার 
মাত্র নয়, শতবার অনুভব করিতেছে ।৮ 

এই বক্তৃতা হয় অর্ধশতাব্দীরও কয়েক বংসর পূর্বে, কিন্ত আজ 
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এই কথার আংশিক ভাব প্রকাশেও সিডিদন্ (রাজদ্রোহ ) হয়। 
গভর্ণমেণ্টের শাসনকে 1181 অরাজকতা৷ ও গভর্ণমেন্টের বিচারকে 

অবিচার বলিয়া আখ্যা দেওয়া আজ ঘোর 5901601, স্বয়ং নর্টন 

সাহেবও বোধ হয় তাহার কোন মকেলকে এই ভাষা ব্যবহারের জন্য 

আইনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন না । অথচ আইনজ্ঞ 

নটন জানিতেন তিনি ঠিকই বলিয়াছেন । 

যাহ! হউক বরিশালেন নায়ক আদর্শ কম্মবীর ব্বাঁয় অশ্বিনীকুমার 

দত্ত মহাশয় ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রসার* সম্বন্ধে 

বক্তৃতা দিতে উঠিয়। বলেন-__ 

“আমি আপনাদের কাছে ৪৫০০০ লোকের সহিযুক্ত একখানি 

নিবেদন আনিয়াছি। যখন তাহারা ইহাতে স্বাক্ষর করেন, তাহাদের 

উৎসাহ ও উদ্দীপন দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়াছি--একজন চগ্ডাল 

আসিয়া বলেন, বাবু আমাদের নিজেদের লোক আইন প্রস্তুত করিবে ? 

কি ভাগ্যের কথা, একজন দীন-দরিদ্র মোসলমান চার আনার পয়স৷ 

দিয়। বলেন বাবু ইহা আপনাদের কাজে লাগাইবেন। আর একজন 

প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচন! প্রসঙ্গে বলে, দেখ যেমন আমর 

পরঞ্চাইতি করি ও পঞ্চাইতি বিচার মানিয়। লই তেমন আমাদের লোক 

আইন করিবেন আর আমরাও খুসী হইয়া মানিয়। লইব। আপনারা 

দেখুন সাধারণ প্লোক এই বিষয়ে কিরূপ আগ্রহাম্বিত।” 
প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।” 

গভর্ণর বাহাদুর ও নটন সাহেব ব্যতীত মান্দ্রাজের শেরিফও 
প্রতিনিধিবর্গকে একটি ভোজ দিয়াছিলেন। : 

বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে যে কংগ্রেদের পর পর তিনবংসর 
অধিবেশন হয় তাহাতে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সহান্থুভূতি প্রকাশ করেন। 
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কিন্তু চতুর্থ অধিবেশন হইতেই উহার সুর হঠাৎ বিপরীত ভাব ধারণ 
করিল। কংগ্রেসের প্রারন্ত হইতেই ভারতে ফল্যাংলো-ইগ্ডিয়ানদের 
মুখপত্র ইংলিসম্যান' ও £পা ইওনিয়ার নামক দৈনিক সংবাঁদ-পত্রদয় 
সম্পাদকীয় স্তন্তে বিষ উদ্গিরণ করিতে থাকে । তাহারা কংগ্রেস 

কর্তৃক ব্যবহৃত "্যামন' জাতি কথাটায় উপহাস করিতে থাকে । ভারতের 

সিভিলসাভিসের শ্বেতকায় চাকুরিয়াবর্গও বরাবর কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই 
ছিল এবং এপধ্যন্ত বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্ণর এবং ভারতের গভর্ণর 

জেনারেল (তিনজনই পার্লামেন্ট কর্তৃক মনোনীত) ইহার সিদ্ধি 

কামন। করিলেও এবার এলাহাবাদের সিভিলিয়ান লেফটানাণ্ট গভর্ণর 

স্যার অকল্যাণ্ড কল্ভিন্ ইহ।র প্রতিকূলাচরণ করিতে পট প্রতিজ্ঞ 
হইলেন। এলাহাবাদের অধিবেশনের কথা শুনিয়া তিনি তাহার 

প্রথম দরবার অধিবেশনেই উহার 'প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া বলেন__ 
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কেবল কল্ভিন্ সাহেবই যে এই মত পোষণ করিতেন, তাহ 

নহে। পরন্ত কংগ্রেসের পূর্বে তিনি এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া 
রাঁজকর্ম্মচারীদিগকে রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিতে নিষেধাজ্ঞ৷ 

প্রচার করেন। ইতিপুর্ব্বে তিনবারেই কংগ্রেসের প্রতি সহান্ৃভৃতি 
দেখাইবার জন্য শাসনকর্তারা যেন উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন। এবার 

কিন্ত অধিবেশনের সময় কল্ভিন্ সাহেব এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়। 
মফঃম্বল পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া! যান। 

কেবল তাহাই নহে, কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান-সংগ্রহেও 

তাভ্যর্থনা-সমিতিকে কম অন্ুবিধ! ভোগ করিতে হয় নাই। প্রথমতঃ, 

বিখ্যাত উকীল পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ও উহার সহকন্মরা এলাহাবাদের 
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খস্রুবাগে সম্মিলন বসাইবার উদ্ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু 
রাজপুরুষগণ তাহাতে আপত্তি করায় কেল্লার (101) নিকটে 

. কয়েকখানা গৃহ ও কতকটা জমি লইয়া তথায় সভা করিবার উদ্ভোগ 

হয়। কিন্তু রাজপুরুষগণ যাত্রী ও নিকটস্থ অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানির 
অজুহাতে তাহার প্রতিবাদ কবেন ও পুবেব যে ভাড়া বাবদ টাকা 

দেওয়া হইয়াছিল তাহাঁও প্রত্যর্পণ করেন। উদ্যোক্তারা ইহাতেও 

নিরৎসাহ না হইয়া কাণন্টনমেন্টের মধ্যে “পায়োনিয়ার” 

(“নববিভাকর” পাইওনিয়ারকে বলেন__“প্রয়াগধামের মনসাদেবী” ) 

আফিসের নিকটে সেনানিবাসের কাছে তাবু স্থাপনের চেষ্টা করেন 

কিন্তু এখানেও স্বাস্থ্যহানির ছুতাঁয় আপত্তি হয়। অতঃপর অযোধ্যানাথ 

এক কৌশল অবলম্বন করিলেন__('নববিভাকর' বলেন_ চোরা চাল 
চালেন )। 

লাক্ষৌ নিবাসী জনৈক নবাবেব একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। 
উহার নাম লৌথার ক্যাসেল (15110 05116) অযোধ্যানাথ পৃবেবই 

উহা! ভাড়া নিয়া অগ্রিম টাকা দেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের 
বহুপুর্ব হইতেই উহা একেবারে দখলই করিয়া ফেলেন। এই 
বাড়ীখানি সন্বন্ধেও একটু গোলমাল হইয়াছিল, কিন্তু কাধ্যকরী হয় 

নাই | বাঁড়ীটা ভাল দেখিয়। দ্বারভাঙ্গাব মহারাজ! স্তার লক্ষ্মীশ্বর 

সিংহ উহার দুঈ তিন বৎসর পরে ক্রয় করিয়া ফেলেন ও কংগ্জেসের 

ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেন। মহারাজ! বাহাছরের মহত্বগুণে ও 

দেশবাৎসাল্য অতঃপর কংগ্রেসের স্থান সম্বন্ধে এলাহাবাদে আর কখনও 

গোলযোগ হয় নাই। কেন না কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তিই আর 

টিকে নাই। স্থানটীও 451170 1'-এর নিকটবন্তী এবং পার্বতী 

বাড়ীগুলি সবই দৃরবন্তী স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া কাহারও আপন্তি 
হইবার কারণ হয় নাই। 

এবার প্রতিনিধি সংখ্যাও হইল দ্বিগুণ ১২৪৮ (১৮৮৭তে হইয়াছিল 
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৬০৭) এবং ইহাদের মধ্যে মুসলমান ২২১,* খ্রীষ্টান ২২০, শিখ ৬, 
জৈন ১১, পারশী ৭ ও অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন হিন্দু। কংগ্রেস 
অধিবেশন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের চেষ্টা যতই প্রবল হইয়াছিল, সাধারণের 

: উৎসাহও ততই দিন দিন বৃদ্ধি পাইভেছিল। এই উৎসাহই এবার 

গ্রেস মাফল্যের অন্যতম কারণ । 

ইতিপূর্বে যে গভর্ণর জেনারেল ডাফরিণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই 
₹গ্রেস প্রতিষ্টিত হয়, এবারে সেই লর্ড ডাফরিনও যেন ভিন্ন স্তুর 

ধরিলেন। তাহার বিদায়ের প্রাক্কালে কলিকাতার শ্রেতাঙ্গগণ ৩০শে 

নভেম্বর ১৮৮৮ তারিখে সেন্ট এগ্ুজ ডিনার উপলক্ষে টাঁউনহলে 

সম্মিলিত হইলে, 917 481656206া" 1150) নামে একজন ব্রিটিশ 

বণিক্ বিদায় সন্বর্ধন! কালে বলেন-__ 
“যাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় এরূপ দায়িত্ব বোধ 

সম্পন্ন ব্যক্তি আরও উপযুক্ত দেখাইতে পারিলে হয় তে ভবিস্যতে 

অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার প্রদান অসম্ভব হইবে না। কিন্তু 

বর্তমানে স্থানীয় স্বায়ত্তশামন ব্যাপারে ( মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিদ্রিকট 
_ বোর্ড ) কিছু তৎপরতা দেখা গেলেও. সাফল্য বলিতে যাহ বুঝা যায়, 

সেই অবস্থায় আমিতে এখনও অনেক দেরী আছে। 

“বর্তমান সংস্কার ও উন্নতির দিনেও কোন বিষয়েই দ্রত পাদবিক্ষেপ 

সঙ্গত নয় এবং আজ আমাদেব বিশিষ্ট অভ্যাগত গভর্ণর জেনারেল 

বাহাছ্রের নিয়ন্থণের ফলেই সেপ কিছু হইতে পারে নাই।” 
€৮]019 095 1101৮) 00110 ভ)খা) 1010] 001101991 005110008 07 

06 0140000 60 01)০0৯০ 110১ 1010110090৮ ৯616 11) 0110 00111018109 
9])01] 0161056150৭ 06 60 60610130100) 7 100 01)92051) 1010011109৭ 

কক:6 ০19 56181010090 05915 000 60 5৫০৪০ 00 0০-01900] 

01০1 1101)71010001) 19110 00901101100) 11) 601৭ 6096 0001001 

01. 516 50100010069 0210 0100 180 01 11010210109081 001048669 

8700. 01679408910 0078 1901116195. 
_-১016001 50175 68010]) 010 01000025103, 
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96] 0076 6০101100606 60800 02 1005] 9817-0305610100706 ছা 10101 
9 আ01:195016 809/009,000 07 10098158 60. 010059 60919 19 [0001 10019 

০1709 ৪01119560 10610: 16 021) 1১0 10119019090 ৪, 5000895 11) 01019 

00018%1, (01)0018) প্র 

[95010 1) 01015 200 01 190505৯0670 1৯ 5001) 0৮ 01006 53 60105 

009০ 1886 &00 609 00807) 0৮563 10000]. 09 01 110019 (5656 17619 

ট০-11)6 10৮ 100551100 1000915800 0159 109 (061)0৬০৫. 0119015)-, 

সভায় আরও অনেক জটিল সমন্তা উত্থাপিত হয়, এবং লর্ড 

ডাফ রিনের মতামতের জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়৷ উঠেন। লর্ড ডাফ রিনও 

একটী স্তুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কথ প্রসঙ্গে বলেন__ 

৩ (৮0001670879 50109 10060111010) 1071) 1)61060 820 011- 

00801101001) 90 0:0১1090১ 00 0৮10109 1 111 1000 ১৪7 ০, (70109) 

5691) 11) 9059150691১ 2, 50 1019 0000]) 1109 010 21000500107 6109 

20191109610] 69 12019, 01 06700012010 1100]1005 01 90010100706 ৪00 

619 2001১107) 01 & [9211910)01627) ১7509100 1710]1 107701)0 018156]1 

199 01017 1600110010৮ 10৬ 099109১0114 0611)0821) 0100 91501001106 ০01 

1121) 081601189 01 19208701010, 

_-৬190 1010011511109)) 1)86. 7, 1888. 

“কয়েকজন বুদ্ধিমান রাঁজভক্ত, দেশপ্রাণ এবং সরল ব্যক্তি যেন 

অন্ধকারে লক্ষপ্রদ্দান করিতে উন্মুখ হইয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। 

তাহার! বলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অন্থুরূপ গভর্ণমেণ্টই এদেশে প্রবর্তিত 

হওয়া সঙ্গত। আচ্ছা বলুন তো, ইংলগ্ডে যে প্রকার গভর্ণমেন্ট 
প্রচলিত তাহা তে! একদিনে হয় নাই। বনু শতাব্দীব্যাপী আয়োজন, 
চেষ্টা ও সুশৃঙ্খলার সহায়তায়ই তো! আস্তে আস্তে সেই শাসনপ্রথা লব্ধ 
হইয়াছে । ইহারা চাঁহেন যে, শাসনপ্রথ! প্রতিনিধিমূলক হউক, 
আমলাতন্ত্র তাহাদের আজ্ঞাবহ থাকুক, ধনভাগ্ারের উপর তাহাদের 

আধিপত্য থাকুক এবং ক্রমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া 

পড়ক। তাহাদের পরবন্তাঁ কার্ধ্য-_যেন ভারতীয় সৈম্তই দেশরক্ষায় 
নিয়োজিত হয় এবং যেন ব্রিটিশ সৈন্য অদ্ধাংণে পরিণত হয়। 

“ইংলগুবাসী কি এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিবে? এরূপ 
১৬ 
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প্রণালীই অবৈধ (8:000106010719]) আর ভারতের ২০ কোটি 
লোকের মধ্যে শতকর! ৫ জন লিখিতে পড়িতে পারে, আর ইংরাজী 

পড়িতে পারে একজনেরও কম। বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ 

সালে, কিন্তু এই ৩১ বংসরে ১০০০ জন ও বি, এ উপাধিপ্রাপ্ত হয় 
নাই, আর শিক্ষালোকই পায় নাই অসংখ্য ব্যক্তি। এমতাবস্থায় 

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এত নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রসংখ্যক শিক্ষালোকপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির উপরে এত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্যের শাসনভার দিয়া কিরূপে 

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এই সব লোক কি নিজের প্রতিনিধিত্ব 

নিজেই জাহির করিতেছেন, না, তাহারা নিজেদের গঠনকর্তা কি 

নিজেরাই নয়? এমতাবস্থায় কিরূপে নির্ববাচন-প্রথা সম্ভব ?” 
£] 0011 0১]. 61100) 110 90010 8109 90530179010 10090 100৮69110৫ 

81180 60০ 131101500০0 011)108176 ছা0০]10 17১6 907000106 6০ 21109 5001১ 

1)101:095001)10 11017)01)9 60 00176101 61)617 201101101562,61010 01 6106 

10919510200. 100161101)  010])110 101 11030 ১206) 800. ৮0119,79 

61") 216 20500051016 17) 619 958১ 01 090 880 1)91079 (1) 675 

01 ১151114261017- 10185 10061) 56560 6109৮ 0101১ 101100716) 10009801065 

98196 210. (10111) 01985 200 1166] ৮617 9019 61086 ৪১ 01100 

5969 02) 16 15 7001 02)]7 0)0 0185 81020 11) 010৬ 1006 07৩ 

17)101008,61010 200 631)911017060 ০01 169 10001001081, 480 1)70861)(, 

1)0ড05675 10 9)098%1:5 6০ 1089 % (1001001955 00109010619109 608 16 

10107998765 0119 1090019 ০7 [171019%, 16 61069 1790 10660. 0106 768] 
£0107656136961598  0% 0186 [9০01)19 01 1100199 (1096 15 6০ 58) 0£ 0179 

ড01061959 12011110109 108092,0 0£ 9601017)0 60 011:00011)90111)9 6109 11001001800 

0? 606 1000108 64১ 5 &1)0) 09916. 6০ 0০১ 61797 ৮0010 11958 

19081560 2, 11790096660 0900])10 16 (1901769]). 10009 15 16 100% 

9510790 61090 19759 88061020501 6108 20100007016 29 %,11990 
[90017010% 21217180 %% 010 00000076 0£ 5001) :8611-207086160069 

%0001985 17)6910081706 1)9৮ত০018॥  610012)591%09 8109 6106 26850 

10010976191117 ০0110716119) 7019.11000989108780158 80816 60 100) 

61096 110 0106 1)795626 000010101) 0£:1790195 611610 09 199 100 91906156 

10]0765811626191) 01 0106 [0901019 চা101) 61061] 9200108005 780101)6:৯ 

61791) 00016197101 17706919565 250. 01091 68959198690. 779/010109,116199-7 
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পাঠক তিনটী শব্দ বিশেষ মনে রাখিবেন,--1.98) 10 009 0210, 

1101009001010+ 1101010111+ 1581 00119110690 1)001991, এই 

তিনটি কথ৷ লইয়! চারাঁদকে (বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
এই বক্তৃতা সন্বন্ধে “ইংলিসম্যাণ বলেন”) 0161011939 10210 এবং 

ইংলগডের লর্ড সাম্প, ডাফ রিণকে সমর্থন করেন । অবশ্য হিউম সাহেবও 
তাহার সম্বন্ধে ২১টী কথা থাকায় জোরের সহিত প্রত্যুত্তর দেন। 

ইংলিসম্যান, হিউম সাহেবকে (07 ['%10০৭, 999111008 প্রভৃতি 

বলিয়া উপহাস করিতে ক্রটী করেন নাই । বলেন যে, আশ্চর্যের 

বিষয় হিউম সাহেব এখনও গভর্ণমে ্টের পেন্সন্ লাভ করিয়া গভর্ণ- 

মেণ্টের বিরুদ্ধেই কিরূপে এইরূপ বিদ্বেষ-বিষ প্রচার করিতে সাহস 
করেন! 

£]1, 1101005 0900110)%6101) 15 60 09101 1008-2101009167 90 

(0 098 6109 10100120109 01600109070 %9]111016 000156 29 2 চ৮021)012 

দা161) চ01)101) 60 17911288 6]09 (ে0দ0]শ00906 আ1)050 1097 106 8611] 
00176110069 60 0197” 

ব্রাডল সাহেব, লর্ড ডাফ রিণের এই অভিভাষণ বিলাতের 1517)9১ 
পাত্রে পাঠ করিয়া এতই ক্ষুন্ন হন যে, [০৬ 08500 এর একটি সভায় 

এ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যত্তর দিতে শৈথিল্য করেন নাই। লগ্ড ডাফরিণ 

বিলাতে তাহ। পড়িয়া খুবই লজ্জিত হয়েন এবং তাহাকে লেখেন__ 
[11000101700 1000 10157000950160 016 (30770995018 109 

1)0101)01 0176001) 100 105 1100])11061070 ১৪০০০১6০৫ 01020 90900001895 

৭ 5001610ন5 6]006 100 91274 41১010০ 01 6110 (90110705৯10 69005 

9? 49071967200. 19517006270 0'0700016৭ 7060110015 101) 00650 

[901501091] 015111605 6৮৮৮ 106 আওন াঅগ্ডাল 1) ভিজ 91 0191] ১০৮51০০ 

00100119910. 2010 06100 00190]1 জা৪ 10 ছি00 00 5800) 8,160 

01 079 1১105117019] 00212011101 11001, 1৮5 100 (817 84018020) 
20)199790 6০ 90. 909,6০7 

চার্লস্ ব্রাডল সাহেবের ভারত হিতৈষণা চিরপ্রসিদ্ধ। ইলবাট” 
বিল সম্বন্ধে তাহার ওজন্বিনী অভিভাষণের কথা পূর্বেই বলিয়াছি, 

আর ১৮৮৮ সালে তিনি পালেমমেন্টে প্রস্তাব করেন__ 
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০8300069690. 6119৮ ৪, 001010)1981010 11750100106 1396159 108 &[)10010890. 

60 8700)5116 17760 0108 20100170190618610)0 01 170019, ছ101) [00ছা০: 6০ 6816 

6৮1067708 10061) 170. 10019, 810. 1061900.2 | 

অর্থাৎ কমিশন নিযুক্ত হইয়া ভারত শাসন প্রণালী সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করিবেন। এই কমিশনের সভ্য ইংরাজসহ ভারতবাসীও 

হইবেন এবং ভারত ও ইংলও্ উভয় স্থানের প্রধান লোকদেরই সাক্ষ্য 
গ্রহণ করা হইবে। 

লর্ড ডাফ.রিণ, ব্রাড্ল সাহেবকে আর একখানি পত্রেও 

লেখেন, ] 

£] €)]0 ০0 60015 ৪110910 700 91)101190. 12,01)811 60 6109 

0906910109115901018 017 ০95]. 17019) 2901011)1911201010 01790 165 06909]: 

719090101) 200. ] 01906 001351001:%1)16 60165 13) 11)019, 60 1):010069 

8700 620)%00 6015 [0211001]019, 10 900 9590 ] 90) 500 6108 
01509895101) 10101) 7০00. ৮৮11] 1100 0:০%০160. আ1]] 00০ 5৪70 09961] 

8100. ] %10 61 £100 06 959 00005060116 90010 198 17) 6119 

19100 0£ 2, [07006106* 156. 8110. 2691)01091016 [99150101110 700£5011 

17096990০01 19517)0 10696] 1210 17010 01 107 90109 205910601008 0100 

ঠ1:0197 ম1)038 012] ০01))80% 1001616 ]09991101য 11956 10962 6০ 18 

00 9 10তা 0"6- 0105 10: 1019 01) 0101:11096107),) 

কিন্তু কার্যযকালে ইহা হয় নাই। বেশী প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন 
পালেমেন্টের অন্যতম সভ্য থয. ঠ[. 1180102. তিনি এই প্রথায় 
ভারতবর্ধকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘৃণিপাকে নিক্ষেপ করা হইবে 
বলিয়। আপত্তি করেন, 10910190060 19 ৪1070017079] 0]. (119 

20010 01816 ঘ00]0 66100. (0 10101109 [11018, 100 ]001010260 

8700 11109938006 2:216901010. 

এই ম্যাকৃলিন সাহেবকে তাহার অন্যায়োক্তির . প্রতিবাদ করিয়া 

চিত্তরঞ্জন কিরূপে ১৮৯১ সালের নির্বাচনে উহার নির্বাচন ব্যর্থ করেন 

আমরা পরে তাহা! বলিব । যাহাহউক, লর্ড ভাফ রিণের “111079300]010 

7011010) 1,991) 00) (09 12700” 9917-00730651901)00199+ প্রভৃতি 
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অন্ুদার উক্তিতে শিক্ষিত মহলে বড়ই চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং 
কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের পক্ষপাতিত্ব বৃদ্ধি পায়। - 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দুইজন খ্যাতনামা লোক বিপক্ষতাচরণ 

করায় কংগ্রেসের সেখানে ক্ষতি হইয়াছিল। একজন আলিগড় 

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ আর একজন কাশীর 

জমিদার রাজা শিবপ্রসাদ | | 

স্যৰ অক্ল্যাণ্ড কল্ভিনের সঙ্গে মিঃ হিউমের অনেক দ্রিন পর্য্যন্ত 

চিঠিপত্রে বাদ-বিসম্বাদ্ চলিয়াছিল। স্যর অক্ল্যাণ্ড কংগগ্রসকে 
আব্রমণ করেন আর হিউম সাহেব কংগ্রেসের সমর্থন করেন। কিন্ত 

সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় এই যে, একদিন লর্ড ডাফ রিণই মিঃ 
হিউমকে কংগ্রেস যেন সামাজিক অনুষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে 
পরিণত হয় এই উপদেশ দিয়! এরূপ করিতে প্ররোচিত করেন। 
আশ্চর্যের বিষয় তিনিই আবার কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্টানে 
পরিণত হওয়ায় কেন আজ এরূপ গালিগালাজ করেন; তাহা বুঝিতে 

কাহারও কষ্ট হয় না। 

এই চতুর্থ অধিবেশনে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট 
মিঃ জর্জ ইউল (9. %19) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং 

ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ ওজন্বিন্নী ভাবে বক্তৃতা করেন। 

নিয়লিখিত প্রস্তাবাদি উত্থাপিত হয়। বিলাতের পালমেন্টের 

উদারনীতিক সভ্যগণও কংগ্রেসকে খুব উদার ও সহান্ুভৃতিনুচক 

. দৃষ্টিতেই দেখিতেন। জন্ ব্রাইট তখন অসুস্থ ছিলেন। তীহাও পুত্র 
জর্জ ইউলকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানান__ 

« 78009] 09666] 607800009 001101993 81017, 

ইতিপূর্ব্বে লর্ড সেলিসব্যারীও.যে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির 

প্রতি একটি সভায় অশিষ্টোচিত উক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তিনিও 

তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকট এইজন্য বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করিয়া ত্রটী 

জানান যে, উন্তেজন। বশত£ই তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। 
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ঘটনাটী এইরূপ হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নৌরজি সাহেব পদপ্রার্থী 

হন [7011)01) [01519100. 01 [73)গ1য পক্ষ হইতে, কিন্তু কৃতকাধ্য 

হইতে পারেন নাই। অতঃপরে ১৮৮৮ সালেই আবার আগামী 
১৮৯২ সালের নির্ব্বাচনে প্রতিযাগিতা ক্ষেত্রে 07117] 109)0াণ্য 

হইতে ফাড়াইবার সঙ্থল্প করায়, প্রধান মন্ত্রী 1,010 98119)এশ্যর 

মুখ হইতে তাহার সম্বন্ধে 8180101021) 01 11018 কথ! বাহির হওয়ায় 

্ল্যাডষ্টোন সাহেবও তাহাকে খুব তিরস্কার করেন। কিন্তু প্রথমে 

[,010 58%119)ঢা অস্বীকার করেন | 721779  1111713601" 0017100 

(1191 079 099 01 0106 601 41318,0101797) ভা93 8, 001)69107)600095 

06110101910], 0 1]10 [90019 ০ 111019-_যাহা হউক, পরে তিনি 

ছুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, [6191] 1010 101]) 11) 6116 92016910101 

01 1109 10011161)1, 

কংগ্রেসের এই চতুর্থ অধিবেশনে নিয়লিখিত প্রস্তাবাদি গৃহীত 

হয় 2 

(১) 76101শা। 01 1[,601917/%0 0081101].--আইন পবিষদ 

সংস্কার, 

(২) পাবলিক সাভিস কমিশনের রিপোর্ট আলোচন।, 

(৩) ১010812110) 01 10010181 21)1 0690076]%0 171106101)4, 

শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্থ হওয়া উচিত । 

(৪) জুরীপ্রথার ও ক্ষমতান আলোচনা, 

(৫) পুলিশ সংস্কারের জন্য কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা; 

& [6 অ29 01709010661) £, 81071191 12]0116$ 019109261 10101121000) 

010681090) 1006 6362. 09107)6]  1)01])9]া)  ছার৪ 0090990 17 ৪. 

10120101705 200. 1000৮910001) 006 [)7007089 011001010100 1798 1095৪ 

90৮21709011 ০0%81000017)9 [02610012855 [00006 16 ভা০1)59 786 

6০৮ 6০ 619৮ 1১01৮ 01 ডাটেম 11916 2 13109]) 00705060600) 61606 & 

1919,0100090,8? 
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(৬) আব্গারী বিধির সংস্কার, 

(৭) হাজার টাকা আয় হইলে আয়-ট্যাক্স প্রদান প্রার্থনা, 
(৮) শিক্ষার ব্যয়বুদ্ধির প্রার্থনা, 
(৮) 101005108] 90150%র কমিশন 

(১০) লবণের ট্যাক্স হ্রাস করার প্রস্তাব, 

লর্ড ডাফ রিণের চেষ্টায় ১৮৮৭ সালে একটী রয়েল কমিশন নিয়োগ 

হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণে চাকুরী প্রথার কিরূপে উন্নতি সাধন করা 
যায়, তাহ! নির্ধারণ করাই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল। স্তার চাল 

টার্ণার ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান। প্রায় একবংসর পর 

কমিশনের কার্দ্য শেষ হয়। এবং একটী রিপোর্ট প্রদান করা হয়। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই রিপোট সম্বন্ধেই হয়। 

এই কমিশনে সিভিল সাভিস পরীক্ষার বয়স যেন ১৯ হইতে 

২৩তে বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু ইংলগ্ত ও ভারত উভয় স্থানেই পরীক্ষা 

প্রবর্তনের স্বপক্ষে কিছুই যেন না করা হয়, এই ভাবে রিপোর্ট দেওয়া 

হইয়াঁছিল। 
তাই এবারেও কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব হয় যে, উভয় স্থানেই যেন 

পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত কর। হয়। মাদ্রাজের মিঃ জন আডাম 

সংশোধন প্রস্তাব করিতে চাহেন যে, এ দেশে পরীক্ষা হইলেও বিলাতে 

কিছুদিন শিক্ষালাভ করিতেই হইবে। বাঙ্গালার বিখ্যাত মতিলাল 

ঘোষ ইহাঁতে খুব ক্ষুব্ধ হন এবং যাহাতে প্রস্তাব না হয় তজ্জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করেন । তাহার ভয় হয় যে, এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে 

গোঁড়া হিন্দুগণ কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িবেন। অবশেষে নিম্নলিখিত 
ভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয় ১ র 

55001727685 91)1)09019,694 06 01008৯8108১ ])7:0109390 19) 016 

[1১110 9075109১ (0010101951011 1১0 ১6০6০]. 609৮ ?0]] )8১61০০ আ০০]এ 
15656 1)9 00709 6০ 6179 [১60116 ০0£ 6106 008196:7 00611 010010 

001)])66161005 191 6])0 1001) 011] 90:5100 চম9:0 10010 

51100160901) 11) [0100170 200. 10012 
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অর্থাৎ “কমিশন যতটুকু সুবিধার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, 
ততটুকুর জন্ত। সভ্যগণের যত্বু খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু ভারত ও ইংলগ 
উভয় স্থানে সমভাবে পরীক্ষা প্রথ! প্রবর্তিত না৷ হইলে ভারতবামীর 
প্রতি সুবিচার কর! হইবে না।৮ 

এই অধিবেশনে লর্ড ডাফ রিণের অভিভাষণের অসঙ্গত উক্ভিগুলির 
তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। স্বরেন্দ্রনাথ বলেন যে, মহাত্মা গ্রাডষ্টোন' 
ক'গ্রেসের সমর্থন করেন, আর লর্ড ডাঁফরিণের প্রতিকূলতা করার 

কারণ কি? গ্রাডট্টোন সাহেব জনৈক মুসলমানের প্রশ্নের উত্তরে 
বলিয়াছেন__ 

£ [0 ভা]] 1006 009 10: 05,০ 6686 10) 00106010106 0: ওটা) 

1110116101706 0110 113170 2301180101১ 01 0013 01986 1)8019,, 

সভায় রাজা শিবপ্রপাদ ডেলিগ্টে হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তাহাতে অনেকে আপত্তি করেন কারণ তাহার জাতীয়তাবিরোধী 
মতামত কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। তবে তাহাকে ডেলিগেটের 

নিকট হইতে কতক দূরে প্রেসিডে্টের নিকটবর্তী স্থানে বসান হয়। 
কাউন্সিল-সংস্কার প্রস্তাবের সময় লর্ড ডাফ রিণের উক্তির আলোচনার 

মধ্যে রাজা শিবপ্রসাদ একটি অর্ভুত প্রস্তাব করিয়া ফেলেন। 
প্রস্তাবটা পরে প্রমাণিত হয় যে 30111100$ 9086019 (রাজদ্রোহকর 

বক্তৃতা ) বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেন্টকে আবেদন মাত্র। সমগ্র 

গ্রতিনিধি ও দর্শকবর্গ অতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন এবং এতই 
উত্তেজিত হইয়া পড়েন যে, ব্ছ কষ্টে রাজাকে কোন রকমে নিরাপদে 

বাড়ীতে পৌঁছাইয়। দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। 



তৃতীয় অধ্যায় 
কংগ্রেস ও সংস্কার (রিফম্স ) ১৮৮৯-৯২ 

কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে, 

আর স্তার উইলিয়াম উয়েডারবার্ণ সভাপতির পদে বৃত হন। এবার 
কংগ্রেসের প্রধানতম আকর্ষণ__পালেমমেন্টের সভ্য চাললস ব্রাড ল' 

সাহেবের ভারত আগমন ও কংগ্রেসে যোগদান। অভ্যর্থনা সমিতির 

সভাপতি হন স্তার ফেরোজশ। মেটা । 

চাঁলস ব্রাডল' অজ্ঞেয়বাদী হইলেও জনহিতব্যাপারে তিনি 

আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । হেনরী ফসেট ও ব্রাইটের মত ভারত 

শাসনের যাহাতে সংস্কার সাধন হয়, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ তৎপর 

ছিলেন। ভারতবর্কে তিনি এত ভাল বাসিতেন ও পালেমেন্ে 

ভারতবর্ষের স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদান করিতে এতই ব্যগ্রতা দেখাইতেন, 

যে সাধারণের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের পক্ষীয় সভ্য (1161)7)61 101 

[71019) বলিয়া অভিহিত হইতেন। 

মিসেস এনি বেশাস্ত তাহার সহকন্মী ছিলেন এবং অনেক সময়ে 

একসঙ্গে অনেক জনহিতকর কায করিয়াছেন। উভয়ে একত্র হইয়া 

“ম্যালথেস' বাদ প্রচার করেন-_যেন জনসংখ্য। বৃদ্ধি না হয়। ইহ! 

ধর্মবিগহিত বলিয়া খ্রীষ্টান দেশে তাহারা বাধা পান, কিন্তু আদালতে 

তাহাদেরই জয় হয়। ব্রাড.ল'র মৃত্যুর পরে বেশাস্তও ভারতের হিতের 

জন্য অনেক চেষ্টা করেন। 

ত্রাড ল' নিরীশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়! ঈশ্বরের শপথ পধ্যন্ত গ্রহণ 

করিতে অস্বীকৃত হন্। এইজন্য প্রথমে পালেমেণ্ট হইতে বহিষ্কৃত 

হইলেও পরে তাহার মতান্ুসারেই কাজ হয় 

এই সময়ে চাল ব্রাডল' ভারতবর্ষের হিতার্থে পালেমেণে 
১৭ 
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শাসন সংস্কার বিল উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্ত 

তাহার পূর্বে স্বয়ং ভারতবর্ষে আপিয়া জননায়কগণের মুখে তাহাদের 
মনোগত ভাব ও বক্তব্য জানিয়া ও বুঝিয়! যাইবার জন্য এই কংগ্রেসের 
অধিবেশনে উপস্থিত হন। ১৮৮৯, ১৪ই নবেম্বর তিনি রওন| 
হইতেন, কিন্তু অস্ুখের জন্য ছুই সপ্তাহ পরে রওনা হন। অসুস্থতার 

মধ্যেও তাহার এইরূপ ভারতান্থুরাগ খুবই শ্রীঘনীয়। বোম্বাইতে 
আপিয়৷ তিনি কেবল যে কংগ্রেসের অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন 

তাহা নয়, পরন্ত প্রত্যেক প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত 
আলোচনা করিয়৷ তাহাদের মতামত বুঝিয়া গিয়াছিলেন। এই 

অধিবেশনে এতই উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল যে অধিবেশনের নামই 
হয় “13180109001. 369১101)% | 

তিনি বিলাত গিয়াই পালেমেন্টে ইপ্ডিয়া কাউন্সিলস্ বিল 
উপস্থিত করেন। 

এইবারের অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যধিকভাবে বাড়িয়। 

যায় $-- 

বাঙ্গলা হইতে আসেন (বিহার, উড়িষ্বা ও আসামসহ ) ১৬৫ 

মাদ্রাজ ৩৬৬ 

বোম্বাই ও সিন্ধু__ ৮২১ 

পঞ্চনদ-_ ৬২ 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা-_ ২৬১ 

মধ্য প্রদেশ ও বেরার-__ ২১৪ 

মোট-- ১৮৮৯ 

প্রথম অধিবেশনে বোম্বাই হইতে ৩৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন, আর 

এবার ৮২১। প্রথমবারে মোটে ছুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত 

ছিলেন, আর এবার ২৫৮। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যে দিন দিন ক্রমেই 
বদ্ধিত হইতেছিল, এই ঘটনাতেই বেশ বুঝা যায়। কল্ভিনের ন্যায় 

বোম্বাইর গভর্ণর কংগ্রেসের উপরে এত খড়াহস্ত ছিলেন না । ফলে 
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গ্রেসের অধিবেশনে অনেক সরকারী কন্মচারীও ব্রাডল'কে দেখিবার 
ও তাহার কথা শুনিবার জন্য ছদ্মবেশে বা গুপ্তভাবে অধিবেশনে 

উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাডলোব শুভাগমনে খুবই আশা, 
উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। 

সভাপতি স্তার উইলিয়াম্ ওয়েডারবার্ণ ইংরাজ শাসনের একটা 
উপাদেয় ইতিহাস প্রদান করেন । তিনি বলেন, 

“কোম্পানীর শাসনে সে সমস্ত রক্ষাকবচ (১৪16-29970৯) ছিল, 

তাহার বিনাশে ভারতবাসীর হৃর্গতি বরং বাড়িয়াই গিয়াছে । যে দিন 

হইতে শাসনের ভার কোম্পানীর হস্ত হইতে, (0, এর 

( গভর্ণমেন্টের ) হাতে আসিয়াছে (১৮৫৮) সেই দিন হইতেই 

ভারতের ছূর্ভাগ্যের অবধি নাই । পুর্বে কোম্পানীর ভয় ছিল 

পালেমমেন্টকে ; কিন্ত গভর্ণমেন্ট কাহার তোয়াক্কা রাখেন? দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ বলিতেছি, লর্ড রীপন কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের একটী নিয়ম (স্কীম ) 

গঠন করিলেন, ইপ্ডিয়া আফিস উহ! নাকচ করিয়া দ্িলেন। জিজ্ঞাসা 

করি, কৃষি-ব্যাঙ্ক বাতীত এই অগণিত কুষককুল উত্তমর্ণের হাতে 
পড়িয়া কোন উন্নতি কি করিতে পারে? ইহ। না থাকিলে কৃষককুলের 
শস্য ঘরে আনিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আজ দেখুন 

জাম্মানীর অবস্থাঁ_এক সেই দেশে ২০০০ কৃষিব্যাসঙ্ক কাজ করিতেছে 1% 

তারপরে কংগ্রেসের কাধ্যের প্রশংসা করিয়া এবং কংগ্রেসের 

স্বপক্ষে যে উইলিয়ম্ ডিগ.বী প্রভৃতি ভারতবন্ধু আপ্রাণ চেষ্টা করিতে" 

ছিলেন তাহাদিগকে কৃতজ্ঞত। জানাইয়া অচিরে যাহাতে সমগ্র ইংলগু- 

বাসীর সহানুভূতি কংগ্রেস লাভ করিতে পারে, সেই আশা৷ তিনি 
বিশেষভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া অভিভাষণে সকলকে উদ্দীপিত 

করেন। 

এবার ছুইটী নৃতন মারহাট্টাবাসী কংগ্রেসে যোগদান করেন। 
একজন মিঃ গোপলেকঞ্জ গোখেল, আর একজন বালগঙ্গাধর তিলক। 

মিঃ গোখেল কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন এবং তর্কা- 
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লোচনায়--কি ভারতীয় কি প্রাদেশিক কাউন্সিলে-তীহার তুলন! 
ছিল না। আর তিলক মহারাজ এক সময়ে দেশের মধ্যে 
অবিসম্বাদী জননায়করূপেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। 

এবার কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাব হয় কাউন্মিলের প্রসার ও 

স্কার।* এই প্রস্তাবটার সময় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মাঝে 
মাঝে রাজনৈতিক গগনে একটু মেঘও জমিয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টি হয় 
নাই, মেঘও শীঘ্রই কাটিয়। যায়। 

* ১৮৮৯ খুষ্টাব্বের সংস্কার প্রস্তাবটি কি এবং আইনবিধির কথায় তর্ক উপস্থিত 
কেন হইয়াছিল ইত্যাদি বুঝিবার জন্য সমস্ত প্রস্তাবটি এখানে দিলাম :-_ 

11056 006 101109%/1106 ১1:6196010 50100709 £01 0176 16910020800. 1০- 

00050160100 91 0106 0901001] 01 0106 (:০৬০1001 6:67)678] 011 0091000 
গছ 3 100 7800120020৭ 8100. 0106 0105170018] [79015120150 005100115, 

15 9,001069 200 61740 6100 19199106706 0 679 00706769800 98]11016 

01027159 137501208)) 1051. 0. 0৮ আ10)) 078 19809900101 7900656 ০: 

6015 00160580100 106 019) 10৪ 0918%5০এ 60 09,096 & 1011] 60176 

0791660 00 6108 11705 11101022680 11 6718 31616601 ৪০)6000 ৪00 

110100006 (116 82106 11) 6110 616 73001510 1707796 02 00101100019 :__ 

(&) 1106 1071)67191 800 10705171012] 18019196158 900700118 69 

001091১% 169198061501% 01 126101961১9 100 1885 11810 0190-1)9,]1 01 আ1)01 

218 60 108 0192660১006 10010 619 0706-00-60 581 ৪3-01100 

80. 6116 1686 60 198 18010017980. 1) (0৮811010670, 

(9) ৪0106 0196065 60 000961806 07017091117  6917160081] 
010168 101: 91800079] [)701)0965, 

(9) 411 00918 1371050 80019069 90৪ 2] 925 91 8৫ 
[09996981109 097690 0091100701009 6০ 106 ০6915, 

(0) ৮০695 17) 9901) 01১6106 60 61806 761)1898186861598 60 0118 0 

10079 8190019] 1)0018১, 

(৪) 411 606 197998106%0)598 1705 6160060 17 &]] 609 9019001069১ 

10010060 70 009 10115010610 0 8901) 6190%078] 1১0৫) 6০ 8160 

10910110015 60 618 1100967181 185191986076 26 6106 1269 ০1 [991 8০1 

28 10111101) 01 618 6068] 001001%619109 0£ 0156 819060791 10119010010 

৭130 60 0116] 0) 00205100018] 156818190026 56 60818090109 

[0111101) ০ 6108 5910. 6069] [9090120108১ 17) 8001) 159 (1096 আ1)6108597 
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নর্টন সাহেবই প্রস্তাবটা উত্থাপিত করেন। কিকি সর্তে লোক 
ভোট দেওয়ার অধিকারী হইতে পারে তিনি বিবৃত করেন। পণ্ডিত 
অযোধ্যানাথ তাহাকে সমর্থন করেন। হিউম সাহেব “মাইনরিটি 
01896, ( সংখ্যা-লঘিষ্ঠ ) কথা তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে ছিলেন । 
তিনি বলেন ভারতবাসী ভারতবাসীই । ইহার আবার মেজরিটি 
মাইনরিটা কি? কিন্ত অনেকেই তাহাকে সমর্থন করেন নাই। কিন্ত 
মেঘসঞ্চার হয়, যখন অধোধ্যার মুন্সী হিদায়েত রস্থল সংশোধন 

প্রস্তাব করিয়া বলেন যে, হিন্দু-জনসংখ্যা অধিক হইলেও, কাউন্সিলে 
হিন্দু ও মুসলনান সদস্তের সংখ্যা সমান হওয়া উচিত। 

লক্ষৌ সহরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হামিদালী খা এই সংশোধন 
প্রস্তাবের আপত্তি করিয়া বলেন যে, হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন 

কথা উঠাই সঙ্গত নয়। 
সৈয়দ ওয়ায়েদ আলী বিওয়াঁজী একটু উষ্ণভাবে বলেন “কাউন্সিলে 

মুসলমান সভ্য-সংখ্য। হিন্দু সভ্যের তিনগুণ হওয়া! উচিৎ” 

সৈয়দ মিরুদ্দিন আহমেদ বাল্থি এই কয়টী সংশোধন গ্রস্তাবে 

আপত্তি করিয়া একটা বড় সুন্দর বক্তা দেন। তিনি বলেন যে এই 

পবিত্র অনুষ্ঠানে আমরা হিন্ু ও নহি, মুসলমান ও নহি, কিন্ত আমরা 

09৪ 102156085 (17015018005 112170001701705 0৮ [00008278108 

0017)07108 6106 60691] 10010198101 [১959882 (31071569105 181 0100006091)5 

0] [1110005) 99 (109 0990 1009, 1065 6162680 6০ 610 1১0517019] 

[19015190769 8001] 00৮১ ১০ পি 9৯ আহ/ 118 000১910019১ 1998 & 1999 

[07700০07৮00 60 6106 609%] 10000190701 00611010015 0160690 0109:960, 

ঠ179/) 9116 6069] 100001)61 07 10:58685 (11015619085 17170005০01" 

1] 0119,101009,09/05) ৪১১ 0110 0৯6 1108, 109 118 ১501 9190001%] 11011501001099 

1092 ৮০ 0100 60%৪%] 1):01১0108 81691019078 01 0901) 19968180195 &০ 

[005985১ 087৮%1]) 009%119702010155 28000660108 511)1600 60 08121] 

01500191150961005) 0061) 01 ভা1)101) ছা11] 109 88661601200] 

এই প্রস্তাবটির মতান্ুযায়ী একটি বিল প্রযুক্ত করিয়া মেন পালণমেণ্টে 
উপস্থিত-কর! হয় এইজন্য সমগ্র কংগ্রেসের মত স্বরূপ প্রস্তাবটি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট 
স্যার উইলিয়ম ওয়েভার বার্ণ চাল স ব্রাডপর হাতে হাতে দেন। 
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ভারতবাসী। “ভারতবাসী_-এই আমাদের জাতি, ধন্ম ও বর্ণ, 

ইহা! ভিন্ন আমাদের পৃথক্ জাতি বা ধন্ম নাই। 
£6$/০ 1056. 2,১56080160. 1619 101 0109 001010800 ০01১1০0৮, 008 

5001) ৮৮ 0009৯1018 01)9 11012107902709 05078000211 07607501৮65 
11011017001 7 10011010015 1]1770757 1)06 15006 10786017006 21] 
0109761)08 01 0900১ 0১6৪ 8100 ০010)9 জা0 31)0010 0%,]] 00756] 5 
1100119,7)5.7” 

মুসলমান প্রতিনিধিগণের মধ্যে হিদায়েত রস্থলের সংশোধন 

প্রস্তাব উঠিলে, তাহারাই উহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন । পরে 

নর্টন সাহেবের প্রস্তাবটাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অর্ধশতাবদী 
পূর্ব্বেও সাম্প্রদায়িকতার একটু কালো মেঘের সঞ্চার হইয়া শীঘ্রই 
উহা! প্রশমিত ইইয়া যায়; কিন্ত আজ কোথা! হইতে পুঞ্জীকৃত জলদ- 
জালে রাজনৈতিক গগন যে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাও 
ভারত ভাগ্যবিধাতার কৃপায় শীঘ্রই অপসারিত হইবে বলিয়া আশা 

করা ষায়। 

এই সংখ্যা-লঘিষ্ট সম্বন্ধে যখন কথাবার্তী হয়, বাঙ্গলার প্রতিনিধি 

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটী সংশোধন প্রস্তাব আনেন যে 

স্্রীলোকদ্রিগকেও যেন ভোটাধিকার দেওয়া হয়। তিনি 'ললনা-সুহাদ। 

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা 

করেন। তাহার গান-__ 
“না৷ জাগিলে সব ভারত ব্বলন৷ 

এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা |” 

সেকালে অনেকের মুখেই শুনিতাম, এখনও শুনিতে পাই। 

মিঃ গান্গুলী ছিলেন ডাক্তার কাদন্থিনী গান্থুলীর স্বামী। ইনি 
এবং চন্দ্রমুখী বসু মহিলাদের মধ্যে প্রথম বি-এ, পাশ করিয়াছিলেন। 

মিঃ গাঙ্গুলীর প্রস্তাবটা প্রত্যাহ্ৃত হয়। এই অধিবেশনেই প্রথম 
কয়েকজন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিসেস্ 

( ডাক্তার ) গান্গুলীও ছিলেন। সকলেই জানেন, এখন পরিষদে 

অনেক স্ত্রী সভ্য আছেন । 



ভারতের জাতীয় কে ্ ১৩৫ 

তৃতীয় দিনে পাঁচটার সময় কংগ্রেসের ফ্লার্য্য সেই বৎসরের জন্য 
শেষ করা হয়। পাঁচটার সময় ব্রাডল' সাহ্বকে অভিনন্দিত কর! 
হয়। বহু প্রতিষ্ঠান ও অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে অভিনন্দনপত্র টতয়ার 
করিয়া আনিয়াছিলেন ! অবশেষে স্থির হয় ষে কংগ্রেস হইতেই 
একটী অভিনন্দন দেওয়া হইবে, আর বাকী গুলি পঠিত বলিয়া ধরিয়! 

লইলেই চলিবে । 
ব্রাভল' সাহেব খুব গদগদভাবে উত্তর দেন যে__ 
“আপনারা এমন স্লেহ ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহাতে 

ঠিক মনে হয় যেন আমি আপনজনদের সহিত নিজের জন্ম-ভূমিতেই 
রহিয়াছি। আপনাদের শ্রদ্ধায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে কখনও 

“বাড়ী” কেবল নিজের গৃহ বা দেশটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। আ'মার 

ক্ষুদ্র দেশ সাগর পারে রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমার বৃহত্তর দেশ 

আপনাদের ভালবাসায় ও প্রেমে সংস্থিত; আর এই ভালবাসার 

জোরেই ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য কাজ করিতে আমি আরও উৎসাহ 

পাইব__ 
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ব্রাডল” যে জনসাধারণের জন্যই এতাবৎ প্রাণাস্ত করিয়াছেন, 

অভিনন্দনে সে কথাও ছিল । উত্তরে তিনি বলেন__ 
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“যদি জনমগ্ডলীর সেবায় দেহ নিয়োগ না করি তবে, কাহার জন্য 

করিব। জনসাধারণের মধ্যে আমার অভ্যুদয় তাহাদের মেহ ও বিশ্বাস 

বরাবর আমি পাইয়াছি, এবং আমি তাহাদের জন্যই দেহপাত করিব ।” 

বস্তুতঃ দেহপাতও তাহার শীঘ্রই হইয়াছিল, আর তাহ ভারতের 



১৩৬ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

হিত করিবার মুখেই । তিনি আরও বলেন যেন খুব বেশী আশা করা 
নাহয়। এ বিষয়েও তিনি উপদেশ দিয় বলেন যে-_ 
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“সংস্কার ইংলগড দেশেও সহজে অজ্জিত হয় নাই। প্রথমে যাহারা 

ইহার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়। 

দণ্ডিত করা হইয়াছে, সাধারণ অপরাধীর ন্যায় জেলের ছুঃখভোগও 

ইহারা কম করেন নাই, কিন্তু তাহাদের কথা এবং এই কার্য্যের ফলই 
পরে সকলে উপভোগ করিয়া থাকে। 

«এই সমস্ত মহারথিগণ প্রহ্ধতই হউন, “কারাবরণই' করুন, 

ছুঃখভোগই তাহাদের অনৃষ্টে থাকুক, কিন্তু সত্যপথ হইতে তাহাদিগকে 
কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই, আর এ কারাভোগের অন্তরালে 

এমন বিছ্যুৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়, একদিন ক্রমে তাহাই পুরঞ্জীকৃত হইয়া 
সমগ্র জগতৎকেও আলোড়িত ও বিকম্পিত করিয়া ফেলে ।” 

গ্রে এপধ্যন্ত কিরূপ কাধ্য করিয়াছে এ সম্বন্ধেও বলেন__ 

“আপনাদের এই সম্মিলনীতে আপনাদের এইরূপ সংষত ও সুচিন্তিত 

তর্কালোচনায় আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে আপনার! সত্যই 

সর্বসাধারণের হিতার্থে দায়িত্বপূর্ণ কাধ্য সাধনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং 
আইনের আলোচন! ও প্রণয়ণ ব্যাপারেও আপনাদের সম্পূর্ণ অধিকার 

আছে। 
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ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৩৭ 

তিনি বলেন যে পালপামেপ্টের কাছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ 
আবেদন জানাইলেই কাজ হইবে । 
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“এই কংগ্রেসের কাধ্য সাধনে তৎপর ও একান্ত আগ্রহশীল 
আপনাদের মধ্যে আমি যেন এক বিরাট ফলবস্ত মহীরুহের অস্কুরটীর 
সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া পরম তৃপ্তি ও আশায় বুক বাঁধিয়া দেশে 

প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি-_ 
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“আর আপনাদের মধ্যে সেই মহাশিক্তির পরিচয় যদি না পাইতাম 
তবেকি আপনাদের মধ্যে আসিয়া আপনাদের সেবায় আত্মনিয়োগ 

করিতে এরূপ উদ্ধদ্ধ হইতাম ? 
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বাঙ্গাল। হইতে সুরেন্দ্রনীথ, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গের 

সঙ্গে তিনি বাঙ্গলার অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন । 

স্যার উইলিয়াম উয়েডারবার্ণের ধীরতায় সম্মেলনীর কাধ্য যে 

খুবই সাফল্য মণ্ডিত হয়, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিধা করিবার কারণ হয় 

নাই। মান্দ্রাজের আনন্দ চালু” ও বিষয়ে একটা গস্তাবে সেই আনন্দ 

জ্ভাপন করেন। 

৮. 



সত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

বিল্লাতে এই আন্দোলনের ফলে “ইত্ডিয়া” কাগজ কংগ্রেসের মুখ- 

পত্ররূপে প্রচারিত হয় এবং মিঃ ডিগবীর উপরই এই কাধ্যভার প্রদান 

কর! হয়। 

অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে প্রস্তাবটা আনেন জে, থ্যাভাম। সকলকেই 
যাহাতে বন্দুকের পাশ (লাইসেন্স) দেওয়া হয় এবং প্রতি বংসর 
উহা আবার ফিরিয়া করিতে না হয়, সেই বিষয়ে প্রস্তাব হয়। 
প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। 

এই প্রস্তাবের সময় পুর্ব্ধ দ্রিবসের অধিবেশনে যে কয়জন মুসলমান 
প্রতিনিধি অসঙ্গত ভাবে কথাবার্তী বলিয়াছিলেন, তাহারা ক্রুটা 
স্বীকার করেন এবং অধিকাংশ প্রতিনিধির মতান্নুযায়ী চলিতে প্রাতি- 

শ্রতি দেন। মেঘ কাটিয়া যায়। 
আগামী বৎসরের জন্য মিঃ হিউমই জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত 

হন এবং পণ্ডিত অযোধ্যানাথ হন জয়েণ্ট সেক্রেটারী । প্রতিনিধি 
সংখ্যা যাহাতে এক হাজারের বেশী না হয়, তঙ্ঞন্ত একটা প্রস্তাব 

গৃহীত হয়। 
ভারত হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহাতে বিলাতে গিয়া দেশের 

অবস্থ! বুঝাইয়া দেন ও পাললণমেণ্টের অন্যান্য সভ্যগণকে সেই ভাবে 
প্রস্তুত কর! হয়, তজ্জন্য ১৫০০০ টাকার বরাদ্দও মঞ্জুর কর! হয়। 
এই টাকার জন্ত সেই সন্মেলনীতে আবেদন করা হয়। সর্বপ্রথমেই 
আম্বালার লালা মূরলীধর ৫৫৫ ২ টাঁকা নগদ টেবিলের উপর রাখিয়া! 
শুভ উদ্বোধন করেন। তার পরেই উত্তেজনার স্থানটি হয় এবং সেই 
উত্তেজনায় সুরেন্্রনাথ এমন ভাবে জোগান দেন যে সেই বিরাট সভা 

মধ্যেই টাকা, পয়সা, আধুলী, ছুয়ানী চতুর্দিক হইতে যেন প্রবল 

বর্ষণের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে । স্ুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা 
ব্রাডল'র মনে গভীর ভাবের স্থ্টি করে এবং তিনি খুব হষ্টচিত্তে স্বদেশ 
প্রত্যাগত হন। সভায় ৪৬০০০ ২ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় 
এবং ৯১৭৯।/৭ পাই সভায় সংগৃহীত হয়। মেসাস্ঁ উমেশচন্্ 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ৯৩৯ 

বন্দ্যোপাধ্যায় আর, এন, মুধলকার, সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আর্ডলী নর্টন ও হিউম্ সেই ডেপুটেশনের সভ্য মনোনীত হন। 

চালস ব্রাডল' ইংলণ্ডে পদাপপণ করিয়াই হাউম অব কমন্সে একটা 

বিল উপস্থিত করেন। অনতিবিলম্বেই অদ্ধেক সভ্য সংখ্যা যাহাতে 

নির্বাচিত হয়, এবং প্রাদেশিক ও ভারতীয় [100)6189] 0001] 

এই সভ্যসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় ইহ1 বিলের প্রধানতম উদ্দেশ্য 
ছিল। কিন্তু ব্যাধি ও কাঁল ইহার বিরোধী হইল। ব্রাডল' অন্পদিন 

মধ্যেই অন্তিম ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং ১৮৯১ 

সালের ৩০শে জানুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। 

অন্ুস্থাবস্থায় বিলের প্রথম 17398011)£ হইয়া যায় ২৬শে জানুয়ারী, 

বিপক্ষীয় দলের 81 ০] (9018এর তাড়ায়ই শীত হয়। তাহার 

মৃত্যুর পরে এই বিলের অপসারণ অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ 
১৮৯০ সালের গোডাতেই ভারত সচিব লর্ড ক্রম হাউম অব লর্ডস্-এ 
এক বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বেব তাহার ছুইটা 
7:9901710ও হইয়া যায় । বিলের জন্য এবং ইংলগ্ের নির্ববাচন-সমর 

সম্পকাঁয় নানা প্রন্নে ১৮৯০, ১৮৯১ ও ১৮৯২ সালে ভারতীয় ব্যাপার 

লইয়া ইংলগ্ডে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে । 

আমরা ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসে যে ডেপুটেশন গঠনের 
কথা বলিয়াছি, এই ডেপুটেশনই ইংলগডে প্রথমে নৌরজী সাহেবের 
॥179)0শ্য কেন্দ্রে কাজ করিতে আরম্ভ করে । প্রায় 8৫ মাস কাজ 

করিবার পরে তাহারা জুন নাসে বিলাত পরিত্যাগ করেন। অনেকে 

৬ই জুলাই (১৮৯০ ) পুনরায় বোম্বাই পৌছেন। নির্ববাচন প্রথ! 

এবং নির্বাচন প্রথা-জাত অনুষ্ঠান ( 180)79981681056 17511680010 ) 

সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বক্ৃত। হয়। 

পর্ব্রেই বলিয়াছি যে, ঘটন শোতে ১৮৯০ হইতে ১৮৯২ সাল 

পধ্যস্ত ইংলণ্ডে ভারতের ব্যাপার সম্বন্ধে খুব আন্দোলন হয়। ১৮৯২ 
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সালের শেষদিকে হাউস অব কমন্সে [1110 78590112এর পরে উহা 
আইনে পরিণত হয়। 

ংগ্রেসের ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই তিনবৎসরের ভারতের 

ব্যাপারের সঙ্গে ২ ইংলগ্ডের ব্যাপারও বুঝিতে হইবে। তাই আমরা 
সেখানকার ভারত সংক্রান্ত ঘটনাবলীও কিছু কিছু বিবৃত করিব। 
তাই কংগ্রেসের কথা বলিবার পুর্ব্বেই ছুইটি বিষয় একটু বিষদভাবে 
বিবৃত করিব,-(১) পরফন্মস এর উৎপাত্ত ও ক্রমবৃদ্ধি (২) ভারত 

সম্পর্কে ইংলণ্ডে আন্দোলন । 
(১) রিফর্মস এবং ইগ্ডিয়! কাউন্সিল য়্যাক্টু সম্বন্ধে আবার সম্যক 

বুঝিতে হইলে একটু পূর্বব ইতিহাস প্রয়োজন তাই পাঠককে একটু 
পুরাতন কাহিনীর পটভূমিকায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা। করি। 

পলাসীর যুদ্ধ ও নবাঁব সিরাজের তিরোধানের পরে নবাবী কথার 

অর্থই ছিল ইংরাজের তাবেদারী। নবাব কাশিমালি, গোলাম বা 
াবেদার না হইয়া খাটি নবাব হইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে 
গদিচ্যুত হইতে হয়। তৎপরবন্তা নবাবগণের* উত্থান পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরাজদের বনু অর্থ লাভ হইত, তবে শাসন এবং রাজস্ব নবাবের 

কর্তৃত্বে ছিল। কিছুদিন মধ্যেই স্বর প্রথমে ১৭৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ ছুইটি 

জিল! কোড়া ও এলাহাবাদ উপঢৌকন ও বাধিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবার 
প্রতিশ্রুতিতে বাংল! বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। 

এইখানে একটু গোল হইল। কারণ আইন ও শুজ্ষল! ব্যাপারে 

* নবাবগণের তালিক। 
১৭৫৭__সিরাজ-_ -পরে মিরজাফর 
১৭৬*__১৭৬৩-_মিরকাশিম 
১৭৬৩ -_-১৭৬৫-__মিরজাফর 

১৭৬৫-_নাঁজিমদ্দৌলা_ইংরাজের দেওয়ানী লাভ 
১৭৬৬-১৭৭*__সেফাউন্দৌল! ও মুবারকউন্দৌলা পেনসন প্রাপ্ত হহম' 

শীসনভারও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করে। 
শেষোক্ত তিনজন নবাব মিরজাফরের পুত্র । 
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কর্তা রহিলেন অকন্মণ্য নবাব। তাহার অধীনে বঙ্গ ও বিহারে 
ছুইজন সুবেদার ছিলেন। কিন্তু রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল 
ইংরাজ। নবাব নিজেও কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 

ছিলেন না, তাহার ক্ষমতাও ছিল না। এমন কি সুবেদার নিয়োগ 

পধ্যস্ত ইংরাজের সম্মতি ভিন্ন হইতে পারিত না। ফলে এই দ্বৈত 

শাসন ঘোর অমঙ্গল, মন্বত্তর ও ভয়ানক অরাজকতার স্থষ্টির কারণ 
হইয়া উঠিল। এই অবস্থাই সাহিত্য-সম্্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দ 
মঠে” প্রতিফলিত হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন__ 

“১১৭৬ সালে ( ১৭৬৯ খুঃ ) বাঙ্গল। প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন 

হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাহারা খাজনার 

টাক আদায় করিয়া! লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি 

রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লন নাই। তখন টাক! লইবার ভার 

ইংরাজের। আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নবাবের 
উপর। নবাব আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি 

প্রকারে? 

“অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য । কিন্তু শাসনের ভার 

নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজরা আপনাদের প্রাপ্য কর 

আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাহারা এক এক কালেক্টর 

নিযুক্ত করিয়াছেন। “কিন্তু খাজনা আদায় হইয়। কলিকাতা যায়। 
লোক ন! খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না” 

ঢুতিক্ষ, অরাজকতা! ও প্রজাপীড়নের কাহিনী ইংলগ্ডের দায়িত্ব- 

সম্পন্নব্যক্তিগণের কর্ণগোচর হইল। পার্লামেন্ট ভারত-শাসন 

স্থনিয়ন্ত্রিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। লর্ড নর্থ তখন প্রধান মন্ত্রী 

(191106 711019691)। তিনি ১৭৭৩ খুষ্টাবে রেগুলেটিং য্যাই 

প্রবান্তত করিলেন। ইহার পরই ইংরাজ শাসনতন্ত্রের স্ত্রপাত হইল। 

ইহার ধারাগুলি এই-_ 

প্রথম-__বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাব্রাজ--এই তিনটি প্রদেশ তিনটা 
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প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হইল। এক একটিতে এক একজন গভর্ণর 
থাকিবেন এবং তাহার একটী কাউন্সিল থাকিবে ; ইহাদের কার্ধ্যের 

জন্য ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদ্িহী হইবেন। 

বাঙ্গলায় কোম্পানীর রাজন্বকালে গভর্ণর ছিলেন ড্রেক, ক্লাইভ 
ভান্সিটার্ট, ক্লাইভ € পুনবর্বার ), বেরেলষ্ট, কার্টিয়ার, হেষ্টিংস 

(১৭৭২-৩)। এখন হইতে বাঙ্গলায় গভর্ণর নাম আর 'থাকিবেনা, 
নাম হইল গভর্ণর জেনারেল । তাহার কাম্যকাল ৫ বংসর । ওয়ারেন 

হেষ্টিংসই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রথম বাঙ্গালায় গভর্ণর জেনারেল 
হইলেন। 

দ্বিতীয়__-একটি কাউন্সিল ( শাসন পরিষদ ) ও গঠিত হইল, 

তাহাতে হেষ্টিংস ছাড়। আরও চারিজন সভ্য বিলাত হইতে আসিলেন। 

ইহাদের নাম ফিলিপ ফ্রান্সিস, র্লেভারিং মনসন ও বারওয়েল। 

সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের উপরই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার যাবতীয় 

সামরিক, দেওয়ানী এবং রাজন্ব ব্যাপারের কর্তৃত্বভার পড়িল। আর 

তিনি বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের উপরও পররাস্থীয় ব্যাপারে ক্ষমতা লাভ 

করিলেন। 

তৃতীয়__বিচার-সংস্কারকল্পে কলিকাতায় একটি স্ুপ্রিমকোট 

প্রতিষিত হয়, ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি ও তাহার অধীনে 

ওজন সাধারণ বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইহাতে সমস্ত দেওয়ানী 

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হইত। কোম্পানীর কর্মচারীদের 

বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার করিবারও উক্ত কোটের অধিকার 

রহিল। স্যার ইলাইজা ইম্পে হইলেন প্রধান বিচারপতি । 

চতুর্-_পালে'মেন্টের অবগতির জন্য সমস্ত কাগজ পত্র ইংলগ্ডে 

পাঠাইবার নির্দেশ দেওয়া হইল। 

রেগুলেটিং যুযাক্রের উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ 

করা এবং ভারত-শীসন স্ুুনিয়ন্ত্রিত করা । কিন্তু প্রথম চেষ্টা বিধায় 

ইহাতে ছুই একটা ক্রটীও রহিয়া৷ গেল। কাউন্সিলে গভর্ণর জেনারেল- 
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কেও ভোটাধিক্যে বাধ্য থাকিতে হইত। নিজে ইচ্ছা করিলেই তিনি 
কর্তৃত্ব খাটাইতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ স্তৃপ্রিম কোর্টের সহিত 

স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সম্বন্ধ নুম্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত ন। 

হওয়ায় বিরোধের আশঙ্কা রহিল। 

রেগুলেটিং ত্যাক্ট-এর উপরোক্ত ক্রুটি সংশোধন কল্পে প্রধানমন্ত্রী 
পিটের ভারতশাসন আইন (11১ [71015 ১0 1784) প্রণীত হয়। 

এই আইনানুসারে কাউন্সিলের চারিজন সদস্তস্থানে হইলেন ৩ 
জন। তাহাদের একজন থাকিবেন জঙ্গীলাট ( কোম্পানীর 
সৈন্যাধ্যক্ষ ); গভর্ণর জেনারেলকে এখন হইতে আঁর কাউন্সিলের 
সিদ্ধান্তে বাধ্য থাকিতে হইত না। আকশ্তকমত তিনি উহার সিদ্ধান্ত 
নাকচ করিয়' নিজের অভিমত মত কার্য করিতে পারিতেন। 

একটা “ঝে্ড অব্ কণ্ট্যোল” ( পর্যবেক্ষণ সমিতি ) গঠিত হইল । 
ইহার ছয়জন মেম্বর ইংলগ্ডেশ্বর কর্তৃক মনোনীত হইবেন। 

সুতরাং ইহাতে কোম্পানীর হাতে প্রকৃতভাবে আর শাসন-কর্তৃত 
রহিল না। কাধ্যতঃ পালেমেন্টের হাতেই শাসন হস্তান্বরিত হইল! 

গভর্ণর জেনারেলের আর একটা ক্ষমতা বাড়িল। অর্থ নৈতিক, 

পররাষ্ট্র এবং যুদ্ধাদি ব্যাপারে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের উপরও তিনি 
কর্তৃত্ব পাইলেন। 

অতঃপরে পরবন্তী সংস্কার সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে সনন্দপত্রগুলির 
উপর একটু লক্ষ্য করিতে হইবে। ইঞ্ইগ্ডিয়া কোম্পানী যখন প্রথমে 

বাণিজা করিতে আসে, কুড়ি বংসবের জন্য সনন্দ লইয়া আসে। 

পরে প্রত্যেক কুড়ি বংসরে উহ! পরিবর্তন করিতে হইবে স্থির হয়। 
১৭৯৩) ১৮১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৩তে সনন্দ পরিবর্তিত হয়, তন্মধ্যে 
১৮৩৩ সালের সনন্দটা বিশেষ প্রয়োজনীয় । ইহাতে দেওয়া আছে-_ 

(১) বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেল ভারতের গভর্ণর জেনারেল 
হইলেন। তাহার ক্ষমতা আরত্ত বৃদ্ধি হইল। (২) তিনি বাংলাদেশের 

শাসনভারও গ্রহণ করিবেন। 
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(৩) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আইন প্রণয়ের ক্ষমতা রহিল না। 

ভারতীয় পরিষদে একজন আইন সচিব নিযুক্ত হইলেন। লর্ড 
উইলিয়ম্ বেটটিঙ্ক প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল এবং লর্ড মেকলে 
প্রথম আইন-সচিব। 

(8) কোম্পানীর অধীনে কাজে নিযুক্ত হইতে জাতি, ধন্ম বা 
বর্ণ অন্তরায় হইবে না । 

১৮৫৩ খুষ্টাব্দের সনন্দের আরও সর্ত £_ 

আইন প্রণয়ণ সভা গঠন (190141811:9 (7001)01] 01 11119 )। 

ইহাতে ১২ জন সভ্য নির্বাচিত হয়। 
(১) গভর্ণর জেনারেল 

(২) এ কাউন্সিলের কাধ্যকরী পরিষদের ৪ জন সদস্থয 

(৩) প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ 
(৪) স্প্প্িম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 

(৫) উহার একজন সাধারণ বিচারপতি 

(৬) বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে 

প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট মনোনীত ৪ জন সরকারী কন্মচাঁরী । 

প্রতিনিধি এই বারো জনই সরকারী কর্মচারী । অতঃপরে বাংলার 

শাসনভার একজনলেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের উপর স্থাপিত হইল এবং 

ভারতীয়গণকে সিভিল সাভিসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান 

করা হয়। 

ইহার পরের ঘটন। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ ) রোমাঞ্চকর 

কাহিনী। পালেমেন্ট এখন হইতে আর কোম্পানীর উপর কোন 

ভার না রাখিয়া নিজহস্তে ভারতের প্রকাশ্যে যাবতীয় শাসনভার গ্রহণ 

করিলেন। প্রথমে সেই ভারত শাসন সম্পর্কে একটী আইন প্রণয়ন 

করিলেন। (80 406 10 (19 1091601 00611176101 10018 ) 

আর স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৬ খুষ্টাব্ের ১লা নভেম্বর তারিখে 

ভারতশাসনভার নিজহস্তে লইবার সময় উত্ত আইন অন্ুযায়ী শাসন” 
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পদ্ধতি ঘোষণা করেন। মহারাণীর (ই ঘোষণাপত্রই কুইনস্ 
প্রক্লামেশন বা ম্যাগনাচার্টা অব ইপ্ডিয়া! নামে খ্যাত। আর তাহার 
প্রধান বিষয়ই এই-_ 

(১) কোম্পানীর আমলে দেশীয় রাজাদের সহিত যে সমস্ত 
সন্ধি হয়ঃ সেই সবই মানিয়া লওয়া হইবে। আর রাজ্যগ্রাসের 
নীতি ( 40119586070 [0110য ) পরিত্যক্ত হইবে। 

(২) কোম্পানীর তদানীন্তন কন্মচারিগণ সবই গভর্ণমেন্টের 

কন্মচারী বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, যোগ্যতা থাকিলে জাতিধন্মমাভেদে 

ভারতবাসীর কোনরূপ উচ্চ রাজকাধ্য প্রাপ্তিতে বাধা হইবে ন। | 

শাসন ব্যাপারে ভারতীয় প্রজা! বা অন্যান্য প্রজার মধ্যে কোন 

পার্থক্য থাকিবে না । সিপাহী বিদ্রোহের ব্রিটিশ প্রজার হত্যাকাণ্ডে 

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি 

দেওয়া হইল ! 

পালণমেন্ট শাসনভার গ্রহণ করার পর গভর্ণর জেনারেল, ভাইসরয় 

ব| রাজপ্রতিনিধিরপে নিযুক্ত হন। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম 
ভাইসরয়। 

এই ম্যাগনাচার্টা সম্বন্ধে লর্ড কার্জনই প্রথমে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 

বলেন, “মাপনার। ইহার উপর অতে। জোর দিবেন না। আমরা 

তদৃর পারিব, ততদূর ইহা! করিব 5০9৮ ?5 1 1ঞ্য 1)6.৮ 

সিপাহী বিদ্রোহের এবং নীলকর আন্দোলনের (১৮৬০) পরে 

দেশ শান্ত হইলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের জন্য আরও 

শাসনমূলক সংস্কারই ১৮৬১ খৃষ্টানদের ইপ্ভিয়া কাউন্সিল আ্যাক্টে 

[10018 00000] 8০) এ বিধিবদ্ধ হয়। 

১৮৫৩ সালের সনন্দ অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিষদের ১২ জন সভ্যই 

ছিল সরকারী, কিন্ত বর্তমান ত্যাক্ট অন্থুসারে হইবে__ 

(১) প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট যে ৪ জন মনোনীত সভ্য পাঠাইতেন। 

১৯ 
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তাহা এখন পারিবেন না সুপ্রিম কোর্টের ২ জন বিচারপতিও সভ্য 

থাকিবেন না। 

(২) গভর্নর জেনারেলের কাধ্যকরী সভার সদস্যগণ ব্যবস্থা- 

পক সভার সভ্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া আরও ৬ হইতে ১২ জন 

অতিরিক্ত মনোনীত সভ্য থাকিবেন। ইহার অন্ততঃ অর্ধেক 

বেসরকারী হইবেন এবং কাধ্যকাল ২ বংসর হইতে ৫ বংসর ; 

বেসরকারীদেরও অধিকাংশ হইবেন ভারতবাসী। অতিরিক্ত সভ্যগণ 

কেবল আইন প্রণয়নে সাহায্য করিবেন, শাসন ব্যাপারে যোগদান 

করিতে পারিবেন না । 

বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইলে গভর্ণর জেনারেল ব্যবস্থাপক সভার 
সহিত পরামর্শ না করিয়াও জরুরী আইন (07:1108006) প্রণয়ন 

করিতে পারিবেন, উহা ৬ মাস মাত্র বলবৎ থাঁকিবে। 

পালণমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার আইন বাতিল করা বা নৃতন 
আইন প্রবর্তন করার ক্ষমতা থাকিবে । 

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রহিল। 
তবে আইন প্রণয়নের পূর্বে গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি লইতে 
হইবে। এবং কতকগুলিতে অন্থমোদনও আবশ্যক হইত। সর্ধব- 

ভারতীয় বিষয়ে উহ। আইন করিতে পারিবে ন!। 

১৮৬১ খুষ্টাব্ের শাসন সংস্কারেও ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা 

হইল না। বেসরকারী সদস্য কয়েকজন থাকিলেও, সরকারী সদন্তের 

সংখ্যাই অধিক রহিয়া গেল । 

বেসরকারী সদস্তগণ সরকার কর্তৃক. মনোনীত হওয়ায় জন- 

সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্তাবনা রহিল 
না। 

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভ। গভর্ণর জেনারেলকে আইন প্রণয়নের 
সম্বন্ধে উপদেশ দিতে মাত্র পারিতেন। কাধ্যতঃ আইন প্রণয়নের 

ক্ষমতা বিশেষ কিছু ছিল না। 
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ইহার পরে ১৮৯২ গ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল আ্যাক্টিই [7019 00010] 

40 0 1892 উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার। ইহার মধ্যে একটি 

পরিস্থিত হইল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় সংস্কারের জন্য জনমত প্রবল হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পালামেণ্ট 

অন্যতম সভ্য মিঃ ব্রাডল যে ভারতে আসিয়া 'জনমন আকর্ষণ করিয়া 

ছিলেন তাহাও অন্যতম কারণ । 

১৮৯২ সনের কাউন্সিল আ্যাক্ে নিয়লিখিত সংস্কার সাধিত হয়-_ 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্তসংখ্য। বৃদ্ধি হইয়। ১২ জন স্থানে 

১৬ জন হইল। সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে সরকারী কার্ষ্যের সমালোচনা 
করিতে পারিতেন এবং শাসনকাধ্য সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করা অথবা কোন 

বিষয়ে প্রতিবাদ কর! বা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা লাভ করেন। 

মিউনিসিপ্যালিটি ও ডি্রীক্টবোর্ডের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার 
সদন্যসংখ্যা বাড়ান হইল। বড় বড় সহরের বিশ্ববিদ্ভালয় ও বণিক- 

সভা প্রভৃতি কর্তৃক সভ্যগণ নির্বাচিত হইতে পারিতেন, কিন্তু সেই 

নির্বাচন গভর্ণমেন্টের অন্ুমোদন সাপেক্ষ ছিল। এইসব অনুমোদিত 

ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও প্রাদেশিক কাউন্সিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 

সভায় পাঠাইতে পারিতেন । আর মনোনীত বেসরকারী সভ্যগণ কর্তৃক 

প্রতি প্রদেশের একজন ভারতবাসী সংসদে যাইত। মোটের উপর 

কেন্দ্রীয় পরিষদে যাইবার জন্য নির্বাচন প্রথা প্রবন্তিত হয় নাই। 

আর প্রাদেশিক সভ্যগণ কর্তৃক বজেট আলোচনাই হইত। কিন্ত 
সরকার যাহা নির্ধারণ করিতেন, তাহাই হইত। 

এই ১৮৯২ সালের আইনে ( [7019 00800] 40 01892) 
মূলতঃ নির্বাচন প্রথার বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় না_- 

এই গ্যাক্টই পরে লর্ড মিন্টো ও মলি কর্তৃক ১৯০৯এর 4০$এ 

সংশোধিত হয় এবং পরে যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট 

অব ইওডয়। গ্যান্টে আরও সংশোধিত হইয়াছে । ইহাই মাত্র ভারত- 

বর্ষের রাজনৈতিক সংস্কার । 
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১৮৯১ সালের এই ইগ্ডিয়া বিলটি আলোচনার সময়ে লর্ড সভায় 

লর্ড নর্থব্রক বলেন।_ 
£€] 19৫66 5915 01001) %1)26 00581120673 1)9,5 2006 19882) 618919160 

6০ 170600008 17360 (1715 1)1]1 2000 9796810) ছ71)269%8] 107 আ1)101) ৪ 
[১01610], 01 016 7)010-018012] 11701019015 01 196191900195 00010 199 
011090]) 107 50009 ৪056810 01 91906101) 07 98190061010 8100 1006 181 

91)61161) 00 9 8056612) 01 1)0:6 7)0110170906107), চি 

1,010 111)00--01916 510001]0 006 0101 108 17760000980 6109 
57568]. ০% 91906101 ০01 91906101) 110 1009] 16619196076 1906 11) 

$108:0715 (90010011 %130.+ 

14010 100001), 19871 01 10170196119 ও 1010 ১6৪08 এবং 

(00013 সভায় 18, ৩0)%]।, এবং 177, 01805600109 বিলটা 

যাহাতে নিব্বাচন প্রথার উপরে স্থাপিত হয়, তজ্জন্ত বিশেষ বক্তৃত। 

করেন। বিপক্ষে থাকেন লর্ড সেলিসব্যারী (তাহারা বলেন-_য০॥ 

1090 1106 07116 10 8] 9180615%9 (90561111161) 01 17018. ) এবং 

কমন্স সভায় বিরোধিতা করেন মিঃ কাঙ্জন (পরে লর্ড কাজ্ভন ও 

ভারতের গবর্ণর জেনারেল ) ও মিঃ ম্যাকলিন। ] 
ফলত; ১৮৯২ খুষ্টাব্ধের কাউন্সিল এ্যাক্টে বিশেষ কিছুই লাভ হয় 

না। তবে আলোচনার সময় মিঃ ব্রাডল? ছিলেন না। অতিরিক্ত 

পরিশ্রমে ইতিপূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন । সংস্কার সম্বন্ধে 
তাহার চেষ্টা সাফল্য লাভ না করিলেও কাউন্সিলের যতকিঞ্চিৎ যে 

সংস্কার হয়, তাহাই ১৮৯২ খুষ্টাব্ের সংস্কার আইন। আর তাহার 

মূলেই ছিলেন ব্রাড.ল" । 
এই সময়ে লগ্ডনস্থ দ্বিতীয় আন্দোলন, হয় নৌরজী সাহেবের 

নির্বাচন ব্যাপার লইয়া। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ১৮৮৬ সালে 
নৌরজী সাহেব 5)0াশ্য প্রদেশের 010) হইতে নিব্বাচন 
প্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 

এবার ১৮৮৮ সালেই তিনি আগামী ১৮৯২ সালের নির্বাচনে গ্রাতি- 

যোগিতাক্ষেত্রে 01108] 309)0্য হইতে দাড়াইবার জন্য প্রার্থা 
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হইবেন বলিয়া! সঙ্কল্প করেন এবং ইহাতে প্রধান মন্ত্রী লর্ড সেলিসব্যারী 
তাহাকে “কালাআদমী” বলিয়া উপেক্ষা করেন। 

প্রধান মন্ত্রীর এই কথায় গ্রাডষ্টোনের দলের ( (31905100187 ) 
ভারী সুবিধা হইয়াছিল। গ্নাডষ্টোন সাহেব ইহাতে যে তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন, তাহাও পুর্বেব উল্লেখ করিয়াছি । 

আরও স্ুবিধ! হয় 0. [90198 এর অশিষ্ট কতকগুলি উক্তিতে, 

ইনি নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন 01910 কেন্দ্র হইতে এবং তখন 
ইপ্ডিয়ান 09০00119 বিল উপস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া নির্বাচন 

সংগ্রামে প্রতিদবন্বী গ্লাডষ্টোন ও সেলিসব্যারীর পক্ষ মধ্যে ভারতীয় 
প্রশ্ন কেন্দ্র করিয়া সংগ্রাম চলিতেছিল। ম্যাক্লিন্ '্টাহার এক 
বক্তৃতায় (ওল্তহ্যামে) ভারতবাসীদের সংস্কার লাভ সন্বন্ধে বক্তৃতা 

করিয়া! বলেন-_ 

“ভারতের লোকের আবার সংস্কার লাভে যোগ্যতা কোথায়? 

ইহারা তো গোলামের জাতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।” 
*৫1111077 7৮10 ৯16৪১ 9100. 01911071)0091)5- 706 7701001)806 

10018100710 3150৭ 7 011%560 60181787001 11101 17)5 016 ১৬010 1000 

জি ১110]1 1.061) 10 ১০1) 6176 ১ )10.% 

“তরবারি সহায়তায় আমরা ভারত অধিকার করিয়াছি এবং 
তরবারির সহায়তায়ই যে উহা রক্ষা করিতে হইবে তাহাও আমরা 
জানি ।” ৃ 

চারিদিক হইতে ম্যাকৃলিনের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ হয় এবং 

অতঃপরে ইনি আবার 1,90১ (10175618150 (107)এ বন্তৃতায় বলেন 

যে, বক্তৃতার সময় ইনি লর্ড মেকলেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু 
প্রশ্ন এই যে সমগ্র ভারতের ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে কাউন্সিল বিল 

উপস্থিত কর। হয়, আর মেকলে বলেন কেবল বাঙ্গলা সম্বন্ধে। আর 

মেকলে আবার তুল্যভাবে সাহেবদের কাধ্যেরও তীব্র নিন্দা 

করিয়াছিলেন । 
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ম্যাকৃলিনের উক্তির উত্তরে দাদাভাই নৌরজী [88019] [70981 
018 হইতে (১৬ মে ১৮৯২) প্রতিবাদ করিয়। লেখেন-- 

৮ [১18১0181116 11, 1170168) 1001510101986106 00179] 01 000 

100190756০0 1959 &, 011 1001901৮107 01 0190690 10701019615 17) 0179 

01116:906 00900118, 1] ৪) ১০০] 10115010109 00906 09150185111 

811. 01901921007 11001017012,06-00011046]1685 109,060. 8100. 19017- 
00119010799 দা1]1| 199 0116 10056 1)560111067)02] 10) ছা 92008101779 ০1 

09907071109 13110151) 000, 11) 110019.2, 

নৌরজী সাহেব সময়াভাবে ইহার বেশী উত্তর দিতে পারেন নাই । 

কিন্তু ভারতীয় ছাত্রগণ এরূপ জাতীয় অপমান নির্বিকার ভাবে সন্থা 

করিলেন না । তাহারা অচিরে 0101)97)এ একটী সভা করিয়া 

ম্যাকলিনের অভদ্রজনোচিত ব্যবহারের তীত্র প্রতিবাদ করেন। 

এই সময়ে বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন দাশ সিভিলসাভিস পরীক্ষার জন্য 

প্রস্তুত হইতেছিলেন। কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা । কিন্তু তাহ। ভ্রুক্ষেপ 

না করিয়। জাতীয় মান রক্ষার জন্য ইনিই তাহাদের প্রতিনিধিরূপে 

প্রতিবাদকল্পে বক্তৃত। দিতে আরম্ভ করিলেন। 

প্রথমতঃ তিনি লগ্ুনস্থ ভারতীয়গণ ও ভারতহিতৈষী ব্রিটিশগণকে 

1999 একত্র করিয়া ওজন্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন__ 

€03975010100670১ ] 207) 80219 ৮9 000. 16 81562) 68107655101 00 17) 

109111920610697) 5১860116301) 12018. 61091) 0108 00089107) 6179 

1371019780. 00730096190. 11701% 190 61)9 55/010১ 900 10) 0106 ৪৮010 12050 
81) 1981) 18 ! (910%106),.  707)019009 6761010187১ 010. 10 5801) 01017), 

1৮ ৪১ 1706 189: ৪/0£0. 210. 19707090100 ছা0ো। 10] 1087 61019 589৮ 

210 £1071009 810110116) 16 ৪৪ 7006 1181 10111627 59100 01890 

88010165090 1015 0101011010১ 10 ডা 11) 6118 17911) 0015] 106010 0: &, 

[১0181 01101100001) (011685) 192161800, 01606 11199 [07900 ০0, 39৮ 

6০ ৪৮৮00769 2]] 6015 60 076 ৪০10 8130 01061) 6০0 18119 61196 019 

[১01105 ০£ 006 ৪৮০: 15 6106 021) 70011) 61185 00176 60708 [9015090 

11) 100195 1১ 6০ 707 1001000. 9১২01000917 19256 00 10196 01070161001 

৪1) 101001151010210,  (0159625) 

“ভারত তরবারি বা বন্দুকের সহায়তায় অধিকৃত হয় নাই, নৈতিক 
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বলেই হুইয়াছে। ভারতে তরবারি-নীতিই অন্ধুম্তত হওয়া উচিত__ 

এবন্বিধ উক্তি অত্যন্ত হেয় এবং ইংরাজের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অযোগ্য ।৮ 

অতঃপরে নানাদিক হইতে ইন্ডিয়া কাউন্সিল বিল ও তদানীন্তন 

নির্বাচন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য চিত্তরপ্রনের আহ্বান হইল। 
(01011%0)এও হইতে লাগিল। এই 01018. এর সভায় চিত্তরঞ্জন 

সংস্কার (19107) সম্বন্ধে খুব একটি সারগর্ভ ব্তৃত! দিয়াছিলেন। 

0101) এর বক্তৃতায় ম্যাকলিনকে 44১1) 170590 1119 1010) 3 

1100 দা0111) [00091 81)0 51107” এবং “& 1)8দা1)) 110101)1 

9251] 1909 1017) 101 (119 101591710 11710” বলিয়া তীব্র তিরস্কার 

করেন। ম্যাকলিনের অশিষ্টোক্তির প্রতিবাদে লিবারেলরা 
( উদারনৈতিক দল) এতই খুসী হন যে, অনবরত তাহাদের ধ্বনি 
শ্রত হয়__-170799-%1)1]) 11079৮41019 &,1001010010)99 01 1)1111.% 

আমাদের ব্যবস্থাপক সভ। যে প্রহসন মাত্র সে সন্বন্ধেও চিত্তরঞ্জন 

তখনই উক্ত সভায় বলেন__ 

€০0)0 16015190159 (01110118270 9101) 0011086 ৯111৮75900197010 

1169১ 00207010091) 00-0901)1065 (01981). 16110560700 110 011059 

09010011১ 110 1৮50 170 1)8317)05৯ 909 1১ 61010 2500 0612 279 56001- 

01831) 6,100060 ৮৮111006 11010) 109 16015186126 11) 8080 00011070080 

199 798:6806.-576 এ06 10019080100 016006 ৪০:৮700৮ রান 

105:091]810007 6116 ৬108:07 6819৯ [)700:0015 £€99৫ ০ 69 71010110200 

0201] 1001) 01 2, 08:6210. 5691011)2 10100 61017606110 11006911906 ০1 

[39:১০08 110 10011020100--1001) 0061101) 006 01 60080) চম10]। 0106 

69610105 1011]1004 01 2) ০১৭60 ])90 82104 7000. ৬1101 9০01 

(87001610910 10 6015 00110617081] 91560012612 509061১,% 

যখন তিনি বলেন “1186 ছা০ ড811৮ 19 119 198] ৮0109 01 1179 

09016 (01091198101) (119 1961917976৮ সভায় বিশেষ উত্তেজনার 

্ষ্টি হয়। 
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যৌবনকালের মনোভাবেই ভবিষ্তংকালের রাজনীতিক্ষেত্রের 
ভারতের নায়ক চিত্তরঞ্জনকে প্রকৃষ্ট রকমে বুনিতে পারা যায়। 

এই সময় বন্তৃতা ও আন্দোলনের ফলে লর্ড স্যালিসবারির দলের 
অনেকেই পরাজিত হন। 010081-এর ম্যাকৃলিন হারিয়া যান এবং 
দাদাভাই নৌরজীও 007178) 1119)0ায হইতে তাহার প্রতিদ্বন্বীকে 

মাত্র তিন ভোটে পরাজিত করিয়া (২৯৫৯ £ ২৯৫৬) নির্বাচন 

গ্রামে জয়লাভ করেন। দাদাভাইর একটু সুবিধা হইয়াছিল যে 
আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী লিবারেল 710 নির্বাচন কেন্দ্র হইতে 

সরিয়া পড়েন। ইনি ছিলেন গ্াডষ্টোনের দলের। বাকী ছিলেন 

একজন মাত্র গ্রতিদ্বন্ী নাম (০806911) 1১117607. এই পিণ্টন ছিলেন 

সেলিস্বারীর দলের । 
নৌরজী সাহেব এই প্রথম পালপামেন্টের সভ্য হন। ইতিপূর্বে 

ভারতীয় কেহই সভ্য হইতে পারেন নাই। লালমোহন ঘোষ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হয়। 

একজন ভারতবাসী পালণমেন্টে বসিয়া ইংলগ্ডের এমন কি সমগ্র 

শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ও আইন-কান্ুনে যোগদান করিবেন এবং সেই 

শাসনে তাহারও হাত থাকিবে, ইহ ভারতবাসীর পক্ষে শুভ ও 

আশাপ্রদ হইলেও, ইংরেজের গায়ে কাটা দিল। পক্ষান্তরে আবার 

1,010] 19 ( বোম্বাইয়ের ভূতপৃর্ব গভর্ণর ১৮৮৫), লর্ড রিপনের 
মত মহানুভব বাক্তি, ও মিঃ গ্রাড্টানের ন্যায় সদাশয় নেতা এতই 

আনন্দিত হন যে, কৃতকাধ্যতার জন্য নৌরজী সাহেবকে অভিনন্দিত 

করিতে সর্ববাগ্রগণ্য হইলেন । | 

১৮৯২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এলাহাবাদে। নৌরজী 

সাহেবকেই সভাপতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহার 

এসময়ে ইংলগু ত্যাগ একরকম অসম্তবই হয়। কারণ পিণ্টন 08])1910 

[10607 ভোটের কাগজ আবার গুণিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিবার জন্য 

আবেদন করেন। (সই ফলাফলের অপেক্ষায় বাধ্য হইয়! নৌরজী 
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সাহেবকে ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংলগ্ডেই থাকিতে হয় । তবে 
১৮৯৩ সালে লাহোর অধিবেশনে তিনি আসিয়। আবার সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। 

অতএব, পাঠক, ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসের পরে 
কলিকাতায় ১৮৯০, নাগপুরে ১৮৯১ ও এলাহাবাদে ১৮৯২ সালে যে 
কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহার কাধ্যাবলী একসঙ্গে পড়িতে পারেন। 
বিশেষত; এই সমস্ত জায়গায় নুতন করিয়া প্রস্তাবাদি গৃহীত হয় না। 
সকলে সতৃষ্ণভাবে 10018 0081101]3 13111 বিলের ও নৌরজী সাহেবেব 

প্রতিযোগিতার ফলাফল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। 

কলিকাতার কংগ্রেস হয় টীভ লী উদ্যানে (ল্যান্স ডাউন রোড ও 

সাকুর্লার রোডের মোড়ে )। স্তার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তখন 
হাইকোর্ট হইতে জজিয়তির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহাকেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত করিবার কথা 

হয়। কিন্তু তিনি অনুস্থত। নিবন্ধন অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন । সেবারে 

ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি পদে 

বৃত হন। এই মনোমোহন ঘোষ মহাশিয় অপরাজেয় ফৌজদারীর 

কৌন্ুলি ছিলেন। তিনি আসামীর পক্ষই সমর্থন করিতেন, এবং 
তাহার হাতে আসামী পড়িলে নিশ্চিন্ত মনে তাহার উপরে সব ভার 

দিয়াই বসিয়। থাকিত। মুক্তি লাভই হইত অধিকাংশ ক্ষেত্রে । 
গার অবস্থা খারাপ হইলেও তিনি তাহার সেবাকাধ্য হইতে আসামীর 

অভিভাবককে কখনও বঞ্চিত করিতেন না । 

মহাসমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্যার ফিরোজসা 

মেটা]! | কিন্তু সেবারে অসুস্থতা নিবন্ধন অনেক নেতাই উপস্থিত 

হইতে পারেন নাই। রাজেন্্রলাল ও উমেশচন্দ্র অন্ুস্থ ছিলেন। 

ন্ুরেকজ্নাথ ও বিলাত হইতে আসিয়। অসুস্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু পরে 

আসিয়া সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবটা উপস্থিত করেন। 
টীভলী গার্ডেনের অধিবেশনে বাঙ্গালার বাহিরের প্রতিনিধিগণকে 
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মিঃ টি, পালিত মহাশয়ের বালিগঞ্জ ২২নং, সারকুলার রোডের বাড়ী, 

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ১৭নং বাড়ী, টি, পালিতের ৩৬ নম্বর 010 
13811700799 01091971090, জানকীনাথ রায় মহাশয়ের (পরে 

রাজা ) ২০ নম্বর লাউডন গ্ীটের বাড়ী, জগন্নাথ ঘোষের ৩ নম্বর 
ল্যাহ্সডাউন রোডের বাড়ী, কীত্তি মিত্র মহাশয়ের মোহনবাগান হাউস 
প্রভৃতি ডেলিগেটদিগের থাকিবার জন্য দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত 

ছুইটি বাড়ীতে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গকে রাখা হয়। প্যাণ্ডেলে 

প্রায় ৬০০০ ডেলিগেট ও দর্শকের সমাবেশ করিবার বন্দোবস্ত হয়, 

আর বাঙ্গালী ডেলিগেটকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে থাক 

ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে অন্থুরোধ করা হয়। 

এবারে ডেলিগেটের সংখ্য। সাত শতের কিছু বেশী হয়। ইহার 

কারণ-_পূর্বব বংসরের নিয়ম, যে হাজারের বেশী ডেলিগেট নির্ববাচিত 
হইতে পারিবে না । এবার হাজারই নির্বাচিত হইয়াছিল। কিন্ত 

সকলে আসিতে পারেন নাই । তবে দর্শক সংখ্যা এত সুজা হইয়াছল 

যে ইহাতেই উৎসাহের সম্যক পরিচয় উপলব্ধি হয়। )ং 
১৮৯০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস বসিবার এক? পৃ 

ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার প্রভৃতি সংবাদপত্রে একখানি সরকারী 
বিজ্ঞাপন বাহির হয় যে, কোন সরকারী কন্মচারী যেন দর্শক হিসাবেও 

ংগ্রেসে উপস্থিত না হন।* এমনকি, লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণর, স্তার 

চার্লস ইলিয়ট এবং তাহার পার্খচরবর্গকে অভ্যর্থনা! সমিতি হইতে 

মন 89085] 3০৮90709770 1৮510 19006 87০6 801565 ০৫ 

80100158107) 60 6189 ড1910075) 0780109901:6 17) ১6108 (90707988 1১8 11101 

19958 1086 5806 6০9 ৪005 (0905%8110100106 000615 1:95141716 10 

0910060%) 10959 198190. ৪ 017:0019/ 60 21] 86901:6691199 8190. 162,015 ০1 

018৮0067065 90190217098 6০16 70010061116 ০09১ 01196 07009] 0101818 

0 68 00582800676 ০01 10019 618 109391008০1 (95913009706 

0801919 958 2৪ ₹19100175 ০1 9001) 12890861106 19 700% 20.51821019 200 

01৮6 0১910 6৮005 090৮ 10 009 01909601068 ০ 0 9001) 10666165 

19 81980196610 0:017101660. 
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কয়েকখানি 18101, দর্শকের টি ঠা পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিলে 

প্রত্যপিত টিকেটসহ নিমলিখিত উত্তর আসে-_ 
টি 2661) 1)60, 1880. 

1691 ১] 

1) 186070100 06191৮) 009 ৪601) 0808 04 9010155101 60 61০ 

ঘ181601735 91590105019 01 0106 00701855 [0851]1010] ভা1010]। আ16 101017 

5606 107 700. 6010 2007885 78566109) 81660700108 ] &) 11780690 

6088) 19 616 [160660806 0001101 80 0106 116101)813 01 1ম 

1083617010 00010 1106 700891)1) 2৮21] 61)000561564 0 (11658 (1016: 
১1008 68 010.9:5 01 &]0 (0৮011018106 01 [1019 09611016917 [:0101016 

6116 07650009 01 (07011106716 01101819 96 5000) [18661005, 

0019 ৮17, 

5, 0,140020, 

তখনকার ছোট লাট বাহাছুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী এই পি, সি 
লায়ন মহাশয়কে ১৯০৫ সালের সাকু'লাদি ব্যাপারে আমরা আরও 
দেখিতে পাইব। 

যাহা হউক, এই সাকুর্লার ও পাত্রর ব্যাপারে কংগ্রেসের 
অধিবেশনের সময় তুমুল আলোচনা হয়। জর্জ ইউল 30119 

1)00)9শশ্য 01011190 1) 11061610101 ৪06110111য+” 01909 01 £03৭ 

1190181108৮ প্রভৃতি ভাষায় খুবই রাগত ভাবে বলেন, “আমরা কি 

অস্পৃষ্ঠ না রাজভক্তিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন !” 
৫4817 11086000029) 608181076, ছ])101। 080 00) 10101 009 &৪ 

01696 10501061015) 00 11) [00 10089109206 800 10917196107 6096 আও 

81৪ 0০] 01১9 5151690. ৮ 00581100000 00818) 1 199800 

89 210 17090168100. 1 76607800196 10 81] 08009116198 01 108101000 ৪ 

6 29 %9 0000. 88 (19) 

এই সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউনকেও চিঠি লেখা 

হয়। উত্তরে তিনি বলেন যে, “ছোটলাট ঠিক মর্ম বুঝিতে পারেন 

নাই। কংগ্রেস আন্দোলন খুবই বৈধ-_” 
[116 002097955 000580)906 99 [61180017 1821010869 1 165811 

01৪0 90৪ 09072010606 06 [00019 19001196 0096 0106 (0708985 

০ 
নাঃ 



১৫৬ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

21061006106 15 16021090. 29:191079901001100 10 10100191020 110 1001019 
স৮০০]] 1১6 091190 6176 10076 2.0.৮8,0060. [19618] 1১91৮) 88 019011)- 

£00151)90 1107) 6106 868৮ 1000.) 0£ 0070907580169 0101010)) ছা1)10]) 

9:156১ 8106 1১) 5146 1011 16, 

বড় লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলেন যে, 78710181101 

( যোগদান ) কেবল গভর্ণমেণ্ট চাকুরিয়ারাই করিবেন না, কিন্তু ধাহার। 
পেনসন পান তাহারা এই পধ্যায় পড়েন না 

417) 1916191866 69 0৮ ১1)601950 00950101 চ1)101) )০00. %009559 
909 1715 12%09116100) ] 200) 609 ৯৪7 61796 079 010875 &10001) ০0101 ৮৩ 

01956 ছ্া]0 219 2060811) 89 016 61006 10811705 (90৭০1111091) 

5615210065 1000 106 8)])1) 6০ [991১1010615 2210 061)9]5 ৮110 126 
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একদিন কলিকাতা হইতেই ব্ড়লাট লর্ড ভাফরিণ 4071070১110 
1011110116৮” কথ। উচ্চারণ করিয়াছিলেন (১৮৮৭, নভেম্বর ), আর 

আজ সভাপতি মহাশয় তাহার উত্তর দিয়! বলেন__ 
45৬1০ 11059 ১৪৮15৪৭0179 01196 01 10817) 8, 110101095901018 

|0)119011655 ০ 1850 0581) 00008590 6০0 ৪০1৪ 016 02195909 0179109 

09100017591] 1391)0১ 11) 019501১6১৮০ 10976 ৪0151৮90 19010010১ 2,1)1150, 

111518]079560681919 6 1555 ২৭), 61) 0109756 01 99016107) 220 

01181099810. 

কলিকাতায় যখন কংগ্রেস হয়, তখন ইগ্ডিয়ান কাউন্সিলস বিলের 
ছুই রিডিং হইয়া গিয়াছে । স্ুতরাঁং 1318010988)॥ যে ভাবে বিল 

উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সমর্থন করিয়া একটি 

প্রস্তাব আন হয়। 

17) 1890 0) 0১9102165৭ ৯৪)0০01৮90 008 0111 6০ 6০01/)1181)0 6108 

17001% 00000114806 01 1891. 173000090. 1১ €01781195 73780109081) 
8৪ 09১10019660. 60 59007 ১0135010019] 10569107910 01 19101105110 61) 

801701101868/0101) ০01 170019. 

উহার প্রস্তাবক হন লালমোহন ঘোষ, সমর্থক আনন্দ চালু ও 

অন্থুমোদদক পণ্ডিত. মদনমোহন মালবীয়। পাটনার সারফুদ্দিন 

প্রভৃতি সকলেই পালণমেন্টে লর্ড সেলিসবারী ও লর্ড ক্রস যে যুক্তি দেন 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৫৭ 

তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সৈয়দ সরফুদ্দিন একটি সুন্দর 
বক্তৃতায় বলেন_ 

“মুলমানদের সংখ্যা অল্প, সংস্কার প্রবর্তনে তাহাদের ক্ষতি হইবে, 
_-এরপ যুক্তির কোন মূল্যই নাঈ। এইতো পাটন! সহরে মিউনি- 
প্যালিটিতে ২০টি স্থান (৯81১) আছে, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাধিক্য 
সত্বেও সেখানে ত তাহার। মুসলমানকেই বেশী নির্বাচিত করিয়া 
থাকেন। ২০জনের মধ্যে ১৩ জনই মুসলমান কমিশনার। বোম্বাই 
সহরে হিন্দুর সংখ্যা খুন বেশী, তথাপি সেখানে ৫ জন পাশা, 
তিনজন ইউরোপীয়, ১জন হিন্টু ও ছুই জন মুসলমান সভ্য । আমাদের 
দেশে সখ্যাধিক্য বশত; কোন অস্থবিধা হয় নাই, সংখ্যাধিক্যের কোন 

কথা ওঠাই উচিৎ নয়।” 

বস্তৃতঃ দেখিতেছি প্রথম হইতেই রাজপুরুষগণ কেবল সংখ্যাধিক্য 
ও সংখ্যার অজুহাত প্রদর্শন করিতেছেন । কিন্তু বিচক্ষণ ও দেশভক্ত 
মুনলমানগণ কখনও মেই সমস্ত কথায় প্রলোভিত হইতেন না। কিন্ত 

আজকাল অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়। গিয়াছে । এখন তাহারাও বলেন, 
আমরাও শুনি, তাই কংগ্রোমের সমবেত শক্তি আমর| ক্ষীণ করিয়া 

ফেলিতেছিতাই আজ সাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রাধান্ত এত প্রবল 

হইয়া উঠিয়াছে। 
রেভারেও্ড কালী£ুরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও মিঃ খাপডে অন্যান্য 

কয়টি মামুলি প্রস্তাব আনেন। একটি প্রস্তাবে স্থিরীকৃত হয় যে, 
১৮৯২ সালে ইংলগ্ডে কংখ্রেস-অধিবেশন হইবে । মিঃ কেইন্ লগুনে 

পরবর্তী কংগ্রেসর অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি বড় প্রাণম্পর্শী 

ভাষায় বলেন-__ 
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সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের সময় ডাক্তার মিসেস কাদন্থিনী 

গাঙ্গুলী বি, এ, একটী বক্তৃতা দ্রেন। কংগ্রেসে এই প্রথম মহিলা 
প্রতিনিধি বক্তৃত৷ প্রদান করেন। 

কলিকাতায় এই দ্বিতীয় বার কংগ্রেস হয়। কিন্তু এখন পর্ধ্যস্ত 

দেশবাসী কংগ্রেসের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই । “বঙ্গবাসী' 

কাগজ তো কংগ্রেসেকে “কঙ্গরস'ই আখ্যা দ্িত। দেশের অধিকাংশ 

লোকের উপরে তখন “বঙ্গবাসী'র খুবই প্রভাব, আর কংগ্রেসকে 
লোক যে অশ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিল, ইহার অনেক 

কারণও ছিল; কারণ অনেক নেত। তখন কেবল বক্তৃতাপ্রিয়, দেশ- 

বাসীকে ঠিক স্সেহের চক্ষে দেখিতে পারেন নাই । অনেকে আবার 
আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্তই কংগ্রেসে যোগদান করিতেন । ইত্যাদি কারণে 
বাঙ্গালাদেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের নিকট হইলেও, সাধারণের 
উপর কংগ্রেস কোনরূপই রেখাপাত করিতে পারে নাই। 

এবারেও মুসলমানদের শিক্ষা সম্মেলন হয় এলাহাবাদে। আর 

সার্দার মহম্মদ হায়েৎখানই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সৈয়দ 

আহমেদ সাহেবও মুসলমানদের শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য বক্তৃতা দেন। 

কিন্তু কলিকাত1 কংগ্রেসের সময় ১৮৯৭ সালে জনজাগরণে 

বাঙ্গলার নাট্যশালা বড় সহায়তা করে। 

এবার (১৮৯০ ) কংগ্রেসের সময় “মহাপুজা” নাটিকা অভিনীত 

হয়। ইহাতে নাট্যকার গিরিশের গভীর দেশ-ভক্তির পরিচয় পাওয়া 

যায়। ভারত সন্তানগণ যখন সমস্বরে গাহিতেন__ 

শিখ হৃদি উচ্চাকাজ্জী, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা । 

ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী সেবায় ॥ 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৫৯ 

তখন রঙ্গমঞ্চের বিদ্যুৎ সঞ্চার হইত। কংগ্রেসে এবার কোন 
সন্গীত হয় না, কিন্তু মে অভাব পূর্ণ করে বঙ্গীয় নাট্যশালা। 

উক্ত নাটিকার এক স্থানে ভারত সন্তান বলিতেছেন-_ 
“এ উৎসবের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার প্রথম উদ্দেশ্__ 

তারতর ভ্রাতভাব; এ বিস্তীর্ণ ভারতভূমির নান! প্রদেশে 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণের পরম্পর আলিঙ্গন; আমরা জাতিতে ভিন্ন 
পরম্পর ধর্মে ভিন্ন, কন্মে ভিন্ন, ভাষায় ভিন্ন_কিন্তু এক দেশবাসী 
ও এক রাজ্যেশ্বরীর প্রজা । রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা এক জাতি, 
ভারতের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ একীভূত--ভারতের ধনাগমে 
আমর! ধনী-_ভারতের সম্মানে আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে 

আমরা উন্নত; একত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমর! রাজনৈতিক 
উদ্নতি লাভ করিব-_ 

“পাঞ্জাব, প্রয়াগ, অযোধ্যাঃ কনোজ, মহীরাষ্র, মাড়োয়ার 

মান্দ্রীজঃ বোছ্ধাই। আসাম, নাঁগপুর, উৎকল, বঙ্গ বিহীর। 

হিন্দু বা খুষ্টান পাশ্বি মুললমাঁন একগ্র।ণ আগি সবে 

একতাঁবিহীন ভারত-সন্তান কেহ আর নাহি রবে। 

উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও গিরিশচন্দ্র বলেন__ 
“এ সভার উদ্দেশ্য স্বার্থ-সাধন নয়__স্যার্থ বিসর্জন ।” 

ভারত-সন্তান বলিতেছেন-__ 

“ভারত-মাতার কার্যে কিঞিৎ স্বার্থ বিসর্জন করিতে দিন; 

শুনিয়াছি, মাতৃভূমির নিমিত্ত মহাপুরুষেরা সলিলের ন্যায় শোণিত 
দান করিয়াছেন। জন্মভূমি কি আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ 

করিবেন না?” 

লক্ষ্মী বলিতেছে__ 
কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারত-সম্তানগণে 

কোনমতে শিথিল না৷ আপন-নির্ভর, 

শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর। 
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এ দুঃখ কহিব কারে? তব শ্বেতপুত্র-দ্বারে 

পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে 

শ্বেতপুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জলে! 

লবণের প্রয়োজন নিত্য জানে জনে জনে 

তব পুত্র £তে তারা ক্রয় করি আনে, 

শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে। 

বুটোনিয়া-_ 
বল সতী, কি কারণে, ভারত সন্তানগণে 

এতদিন শিল্প বিষ্ভা কর নি প্রদান 

চিরদিন শিল্প জান উন্নতি-সোপান। 

সরন্বত্তী__ 
অন্রমতি মম প্রতি কর নাই ভাগ্যবতী 

রাঁজ্যোৎসাহে একমাত্র শিল্পের সহায়, 

সে সাহা্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায় । 

ছিল শিল্প নানা মত; শ্বেত-শিল্প-তেজে হত, 

নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না করে গ্রহণ, 

ভারত-সন্তানে দেহ আশ্বান-বচন। 

১৮৯০ সালের বড়দিনের সময় বিদেশাগত মসংখ্য লোক এবং 

চারিদিকের বাঙ্গালী মহাঁপুজার অভিনয়ে এত জাতীয়তার শিক্ষালাভ 

করিয়া গেলেন যে অতঃপরে কংগ্রেস আর অন্পৃশ্ঠ বা হেয় বলিয়া 

কেহ ভাবিতে পারিলেন না । এখানকার সমস্ত সংবাদপত্রে উচ্ছৃসিত 

প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। হিন্দুপেটরিয়ও লিখিলেন_- 
৪1116 96০৮ 10796 15 101000৮ আরম 1)86090 01000৯ 6০ 
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কলিকাতা কংগ্রেসের পরে হিউম সাহেব বিলাতে চলিয়া যান। 

১৮৯১ জানুয়ারী তিনি বিলাত গিয়াও কংগ্রেসের অধিবেশন যাহাতে 
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বিলাতে হয়, সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা কব্য়াছিলেন। কিন্তু নানাকারণে 

লগ্নে কোন অধিবেশন হইতে গারে নাই। তাহার প্রধান কারণ 

লগ্ডনে ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন জনিত চাঞ্চলা অতিমাত্রায় ছিল। 

তথাপি হিউম সাহেব তাহার ভারতীয় বন্ধুগণকে বিলাতে আসিতে 

বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই আসিতে 

রাজী হন না। তাই হিউম সাহেব পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়৷ লিখেন, 

'যদি বিলাতে অধিবেশন না হয়, ভবে উহা যেন মর্ুর হয়, এখন 

ভারতে কিছুদিন অধিবেশন বন্ধ থাকাই অভিপ্রেত | 

কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হইল না) তখন ভাঁবতেই অধিবেশন 

স্থির হইবার কথা হয়। কিন্তু কে আহ্বান করিবে? অবশেষে 

নাগপুরই সেই সম্মান লাভ করিল। 

নাগপুরের কাহারও বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু একজন যুবক 
ব্যারিষ্টার 0. ড. [10 এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হইয়া 

উঠেন। তীহার পিতা নারায়ণ স্বামী নাগপুরেব একজন প্রসিদ্ধ 

উকীল। গুত্রের আগ্রহে পিত। বাজী হইয়! উঠেন এবং অভ্যর্থনা 

সমিতির সভাপতির প্র গ্রহণ করিতে রাঁজী হন। ভাগীরথ নামে 

একজন ভদ্রলোক সম্পাদক হন। সকাল চেষ্টা করিয়া নাগপুরের 

অধিবেশন খুবই সরস ও সফলতায় সম্পন্ন করিতে কৃতকাধ্য হন। 
হিউম' সাহেবও ২০গ্লে নভেম্বর ১৮৯১ আসিয়া! নাগপুরে পৌছেন। 
তাহার উপস্থিতি ও আপ্রাণ চেষ্টা এনং নাইড়ু ও অন্যান্য স্থানীয় 

ব্যক্তির উৎসাহে কংগ্রেসের অধিবেশন খুবই জীকজমকের সহিত 

সম্পন্ন হয়। হিউম সাহেব কাধ্যকালে শাসিয়া৷ উপস্থিত হইয়া 

যে উহার সফলতা সম্পাদনে পশ্চাদপদ হন নাই ইহাতেই বুঝা যায় 

যে তিনি কংগ্রেষকে কত ভালবামিতেন আর তাহার 41181]19 01 016 

(000999” নামের সার্থকতা কখনও লুপ্ত হয় নাই। 

অধিবেশন হয় লালবাগে ষ্টেশনের নিকটবস্তী স্থানে । পোষ্টা- 

ফিদ ও টেলিগ্রাফ আফিসও খুব কাছে ছিল। ডেলিগেটদিগকে 
২১ 
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থাকিবার স্থান দেওয়া হয়, কিন্তু ভোজনসম্বন্ধে সকলেই পুথকভাবে 

মূল্য দিয়া খাইতেন। অভ্যর্থনা সমিতি আহার্ধ্য দ্রব্যাদি সবই 
তৈয়ারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 

নাগপুরে নৃতন কোন প্রস্তাব হয় না, পুরাতন প্রস্তাবাদিই বিশেষ 

উৎসাহে বিবেচিত হয়।* তবে সকলেই ?ব্রাডল” সাহেব, রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র এবং টি মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

শত্রপক্ষ মনে করিয়াছিলেন “117. [0009 1091)0য9] 1101 

[0618%10 10 [10019,10 89১156 86 19 051181  01)980019৭, কিন্ত 

তাহার উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া ব্যথিত মনে চলিয়া যান। 

অষ্টম অধিবেশন হয় এলাহাবাদে (১৮৯২ সালে )। বড় আশ! 

করিয়া পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এখানে কংগ্রেষ আহ্বান করেন। কিন্ত 

অধিবেশনের পূর্ধেই তিনি ন্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন । বিশ্বস্তর 

নাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। আর অধিবেশনের সভাপতি 

হন বাঙ্গালার মিঃ ডাবলিউ, সি, বানাজ্জি। 

স্থান প্রাপ্তি সম্বন্ধে এবার আর কোন অস্তরবিধাই হয় না। 

ইতিপৃর্রবেই 1,0%1])6। 08519 ছ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্তার লক্ষমীশ্বর 
সিংহ বাহাছুর কিনিয়া লইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে উহ ব্যবহার 

করিতে দেন (1,871 001 00 198960 )। মহারাজা বাহাছরের 

এইবপ বদান্যত। ও দেশভক্তি বন্ত্ুতঃই আদর্শস্থানীয় । 

বাঙলার ছোটলাট স্যার চালণস ইলিয়াট ১৮৯১ সালে 4১৮৮ 0 

(00591 131]], সহবাস সম্মতি আইন এবং ১৮৯২ সালে ৭91 

4010170155/00 নামে দুইটি বিল উপস্থিত করেন। এই ছুইটি 

বিলেই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 

& হিউম সাহেব আসিয়াই এক সাকুলার চিঠি পাঁঠাইয়া দেন__ 
10) [0:85810% 985806]) 8695100 0৫ 0176 00108799515 088090. 109% 

6০.0150098 196 501)1০068 179৮ 6০ 190৮ 609 998] 00 2]] 61020 105 

[019089855075 106 06190080:8661 800 6০ 09010791968 6108 0019. 
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পধ্যন্ত তুমুল আন্দোলন উখিত হয়। ৩০ বংসর চালাইবার পরে 
জুরী প্রথ! উঠাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না, তাই দেশের 
লোক ইহার প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হইয়! উঠেন। এবং মাজিষ্ট্রেও 

যাহাতে জুরীর সহায়তায় বিচার করেন ভজ্জন্য চেষ্টা করেন। 
এই সম্বন্ধে পাটনার শ্রেষ্ঠ উকীল গরীবের বন্ধু স্বনামধন্য অনা- 

রেবেল গুরু প্রসাদ সেন মহাশয় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জুরী 
প্রথ। আমাদের প্রাচীন সভাতার অঙ্গীভূত, এইভাবে তিনি বিশেষ 
যুক্তি দেখাইয়া! এলাহাবাদে বক্তৃতা করিয়াছিলেন! তাহাকে সমর্থন 

করেন বহরমপুরের বৈকুষ্ঠ নাথ সেন মহাশয়। একটি কমিশন 
গঠিত হয়, এবং ফলে জুরীর বিচার সম্বন্ধে পূর্ব্রের অধিকার প্রায় 
বজায় থাকে । 

বাঙ্গালার স্বীয় কুপ্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কংগ্রেসের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করেন। ইতিপূর্বে ইনি দেওয়ানী 
আদালতের জজ ছিলেন ও প্রশংসার সহিত অবসর গ্রহণ করেন। 

মতঃপর তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আত্মনিয়োগ 

করেন। 

১৮৯০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, আমরা 

তাহার পরে কংগ্রেসের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বড় বিশেষ কিছু শুনি 

নাই। ১৮৯১ সালে নাগপূরে এবং ১৮৯২ সালে এলাহাবাদের 

অধিবেশনের কথাও পূর্বেই বলিয়াছি । 
১৮৯৩ জালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লাহোরে । সেখানে 

সর্দার দয়াল সিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ইনি পাবলিক 

লাইব্রেরী, কলেজ, টি.বিউন প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা 

ছিলেন।" কংগ্রেসের প্রতি তাহার উৎসাহও খুব বেশী ছিল। 

১৮৯২ সালে দাদাভাই নৌরজী লগ্ডন ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই। 
কিন্তু ১৮৯৩ সালে তিনিই সভাপতির আমন অলঙ্কৃত করেন। 

ছাত্রগণ তাহাকে যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ঘোড়া খুলিয়া দিয়া 
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সভাপতির গাড়ী তাহারাই টানিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। জাতীয় 
কংগ্রেসের ইতিহাসে এইরূপ ঘোড়া খুলিয়া দিয়া গাড়ী টানার দৃষ্টান্ত 
ইহাই প্রথম। 

১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের সম্মিলন হয় মান্দ্রাজে। আর এখানে 

পার্লামেন্টর জনৈক আইধিস সভ্য মিঃ আলফেড ওয়েব সভাপতি 
হন। মিঃ ডরিউ, সি ব্যানাজ্জিব মত ছিল না যে বিশেষ কারণ 
ব্যতীত কোন অ-ভাবতীয়কে সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হয়। 
তবে মিঃ ওয়েব ভাল বক্তৃতা! দিয়াছিলেন । 

১৮৯৫ সালে সভাপতির সম্মান লাভ করেন স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায় মহাশয়, আর অধিবেশন হয় পুণায়। কংগ্রেসের জন্মই 
একরকম পুণায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুণায় কলেরার 

প্রকোপ বলিয়াই প্রথম বংসরে যে বোম্বাই নগরীতে অধিবেশন হয় 
তাহা৷ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুণার সর্ববজাঁতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই) সেখানে 

মুসলমান প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন নাই, তবে ভলার্টিয়ারগণ 
সুরেন্্রনাথের গাড়ীও নিজেরাই টানিয়া! আনিয়াছিলেন। কংগ্রেলের 

সাফল্যের জন্া এখানে মহামতি তিলক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

১৮৯৬ সালে কংগ্রেস হয় কলিকাতায় বিডন উদ্ভানে। সভাপতি 

হন বোম্বাইএর জনৈক উকীল রহিমতুন্র! সিয়ানী। তাহার বক্তৃতা 

খুব দীর্ঘ হইয়াছিল কিন্তু মুদলমানদের কংগ্রেসে কেন যোগদান করা 
উচিত তাহার সতেরটি সারগর্ভ কারণ দেখাইয়।ছিলেন। দীর্ঘ হইলেও 
তাহার বক্তৃতা খুব সরস ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল । 

এই অধিবেশনেই প্রথম “বন্দেমাতরম” সঙ্গীতটি গীত হয় আর 
ূ রবীন্দ্রনাথ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজে উহা গান করেন। একে 

বন্দেমাতরম. সঙ্গীত, তারপরে উহার গায়ক সুধাকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ_ 

সভায় বিদুৎ সঞ্চার হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে 

অর্গান বাজান। 
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“অযি ভৃবনমনমোহিনী সঙ্গীতটাও এইখানেই গীত হয়। 
অভ্যর্থন৷ সমিতির সভাপতি স্তার রমেশচন্দ্র মিত্র অনুস্থতা-নিবন্ধন 

অপারগ হওয়ায় তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন ডাক্তার রাসবিহারী 
ঘোষ। 

১৮৯৭ সালে কংগ্রেম হয় অমরাবতীতে | মধ্যপ্রদেশ ) এবং 

সভাপতি হন স্যার শঙ্কর নায়ার । তিনি তখন উকীল ছিলেন, কিন্তু 

গরে মাত্রাজ হাইাকোটের জজ হইয়াছিলেন। 

কংগ্রেসের আর বিশেষ কিছু কর্মক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় না 

বটে, কিন্তু এ সাত বংসরে দুইটি রাজেনৈতিক মোকদ্বমায় দেশের 
মধো যেরূপ উান্ডজনার সৃষ্টি হয়, তজ্জন্তা কতকট। দায়ী রাজপুরুষ- 

গণই। প্রথমটিতে বাঙ্গাল। দেশের অন্তঃস্থল এবং দ্বিতীয়টিতে 

ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধান্ত সমগ্রদেশ বিকম্পিত 

হইয়! উঠে। 

প্রথনটা “নঙ্গবামীর' মোকদ্দমা, দ্বিতীয়টি “তিলকের মোকদ্বামা" | 

দুইটিউ রাজনৈতিক ট্মাকদ্দমা এবং উহার মীমাংসা দগুবিধির 

আইন পধ্যস্ত সংশোধিত করিয়। দের, কিন্তু প্রথমটির সত্বাধিকারী 

যোগেন্দ বনু মহাশয়, সনাজ সস্কারবিষয়ে হস্তক্ষেপে করিতেন, 

আর প্রবন্ধটিতে তিনি সামাজিক বিষয় লয় আন্দোলন করিয়া 

ছিলেন। সামাজিক বিষয় আলোচনা কংগ্রেসের মতবিরুদ্ধ ছিল। 

বিশেষতঃ যোগেন্দ্বাবু ছিলেন কংগ্রেস-বিরোধী। 

দ্বিতীয়টার নায়ক ছিলেন তিলক স্বয়ং । তিনি কংগ্রেমের পক্ষ- 
পাতী ছিলেন এবং কংগ্রেসেও তাহার আন্দোলনে বিশেষ মতামত 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

১৮৯০ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের পরে ব্যবস্থাপক সভায় 

4১09 0 0005801 |1]] উপস্থিত হয়। এখানে একটু আইনের 
কথা আছে। দণ্ডবিধি আইনে “বলাংকাঁর' (88708) নামে একটি 

অপরাধ আছে। উছা। ৩৭৫ ধারার অন্তর্গত। উহার দণ্ড ১২ বংসর 
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কারাভোগ। এই অপরাধ হইয়া! থাকে, অন্য স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় 
তাহার উপর জোরপুর্ধক অত্যাচার করায়। কিন্তু একটী নিয়ম 
আছে যে, নিঞ্জ স্ত্রীর সহিত সহবাসেও এই অপরাধ হয়, যদি সেই 

স্ত্রীর বয়প দশ বৎসরের কম হয়। এবং স্ত্রীর সম্মতি থাকিলেও 

এইরূপ ক্ষেত্রে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে । ইহার সাজ! দুই বৎসর 

(406 সা 01 1860 )। এই “দশ বৎসরের সম্মতি হাইকোটের 

প্রথম প্রধান-বিচারপতি স্াব বার্স পিককের মতানুমারে হয়। 

হিন্দুরা ইহাতে আপত্তি কবেন নাই, কারণ দশ বৎসরের পূর্বেব কুচি 
গর্ভাধান সংস্কার হইত! এখন হরি মাইতি নাম়ী একটী বালিকা 

বধূ সহবাস-জনতি অতিরিক্ত রক্তআ্রাবে মারা যায়। ইহাতে দেশের 

কোন কোন উন্নত ভাবাপন্ন বাক্তি কলরব করিয়া! উঠেন এবং ইগ্ডিয়! 

গভর্ণমেণ্টের ল' মেম্বর £&, +300)71 সাহেব 1১29 0 (01759103111 

(সহবাস সন্মতি আইন) উপস্থিত করেন। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন 

উঠিয়। পড়িয়া লাগেন, “গ্ডিয়ান মীরার" পত্রিকা এবং কতিপয় ত্রাক্ষ 

ভদ্রলোক এই বিল সমর্থন করেন। ী 

এই বিল উথথাপিত হওয়ামাত্র হিন্দু সমাজ কিন্তু ভয়ানক আলো- 

ডিত হইয়া পড়ে । নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, আন্দো- 

লন ও সভা! চলিতে লাগিল, এবং নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও বিক্রমপুরের 

পণ্ডিত সমাজ একবাক্যে বিরুদ্ধে মত দিতে লাগিল এবং সকলে বলিতে 

লাগিল-__ 

“দোহাই মহারাণী, আমাদের ধন্ম রক্ষা করুন।” 

নেতৃবৃন্দের মধ্যেও 'া. 0. 139761190. যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিলের বিরুদ্ধে দাড়াই- 

লেন। ২৫শে ফেব্রুয়াঁবী, বুধবার কলিকাতা! ঘোড়দৌড়ের মাঠে একটি 
বিরাট সভায়,(যেহেতু 9০1)69.195 মন্ত্রমেন্টের পাদদেশে সভা করিবার 

অনুমতি পাওয়া যায় নাই) প্রায় ছুই লক্ষাধিক লোক একত্রিত হইলেন 

এবং ১২টি বিভিন্ন স্থানে ১২টি বিভিন্ন সভা হইতে লাগিল। রেল- 
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গাড়ীতে ও বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক লোক অসিয়াছিলেন এবং এত 
অগণিত জনআ্রোত দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হয়। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন 
সেন উহার একটি সভায় ২৫ হাজার লোককে তাহার যুক্তিতে 
একেবারে মন্ত্রমুপ্ধ করিয়া রাখেন । সভার উত্তেজনায় সমস্ত বঙ্গদেশ 

বিকম্পিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। স্বাস্থাবিধির 

অজুহাতে আইন পাশ হইয়া গেল। অতঃপরে ১২ বৎসরের কম 

বয়স হইলে নিজ স্ত্রীর সম্মতি থাকিলেও তাহার সঠিত সহবাস অপ- 

রাধ বলিয়া গণা হইতে লাগিল 

এই সময় “বঙ্গবাসী” পত্রিকায় মন্তবা বাহির হয় যে, (২৮শে 

মার্চ, ১৬ই মে ও ৬ই জুন) £ 

*য্নেচ্ছ রাজা আমাদের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছে, আমাদের 

জাতি ধন্ম যাইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশ ছাড়িয়া অন্যাত্র যাওয়াই 

বিধেয়। সম্প্রতি মণিপুরের মাম্লায়ই দেশে অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
এখন আর সভা করিয়া কি হইবে ? দেশত্যাগই একমাত্র পথ ।” 

এই সমস্ত লেখার দপ্ণ বঙ্গবাসীব স্বন্াধিকারী যোগেন্দচন্দ বস্থু, 

সম্পাদক কৃষ্চন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ম্যানেজার ও মুদ্রাকর রাজদ্বারে 

অভিযুক্ত হন। ১৮৯১, জালের ১-ই আগষ্ট তাবিখে তাহারা 

দায়রায় সোপর্জ হন এবং সপ্তাহেব মধ্যে বিচার আরম্ত হয়। 

হাইকোটের দায়ুরায় মোকদ্দম! হয় প্রধান বিচারপতি ৩1" 

(10116), 1১6101111- “র আদালতে । যদিচ বিষয়টি সামাজিক কিন্ত 

ইহার অপরাধ রাজনৈতিক । ইহার ধারা ১১৪ক রাঁজদ্রোহ মাইন। 

শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিঃ জ্যাকসন ও হিল শাহাদিগকে সমর্থন করেন। 

সওয়াল জবাবে মি জ্যাকসন বলেন 1১11100110) 7810161" গণ ধর্ম্ম- 

রক্ষার জন্যাই 7১9115515911%য় চলিয়া! গিয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখকও 

তাহাই বলেন। রাজভক্তির কোন অভাব নাই তবে ধন্মমূলক কোন 
কাধ্যে বা সংস্কারে গভর্ণমেন্ট হাত দেয় তাহ! তাহার ইস্ছা নয়। 

এক সময়ে এই হাইকোর্টেরই প্রধান বিচারপতির আসনে যে স্তার 
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রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় মআারোহণ করিয়াছিলেন তিনিও এই বিল 

সম্বন্ধে কাউন্সিলে বলিতেছেন__ 
1000 13111 দঞন গা! 11011190161) 0 17100011215 ৪01 

01151189265” 

কিন্তু 51" (0161 চার্জ দিতে বালেন_-0198900. অর্থ 

হইতেছে ০017177 10 %00001) অর্থাৎ যাহাতে শ্রন্ধ। বা ভালবাসা 

উদ্রেক করে না। এরূপ হওয়ার অর্থই ঘৃণা, বিরক্তি বা তদনুরূপ 

ভাব পোষণ-_100111108 01 0151110 07 10011'60 01 13070611119: 

অর্থাৎ গভর্ণমেন্টের প্রতি সকলকেই শ্রদ্ধাবান বা ভালবাসায় পূর্ণ 
থাকিতে হইবে, অন্যথা তিনি দণ্ডনীয় হইবেন । 

এই ধারার রাজনৈতিক মোকর্ধমায় এখন এই ভাষ্যই চলিতেছে । 

তাবে কংগ্রেস এই সামাজিক ব্যাপাঁবে হস্তক্ষেপ না করিলেও জনমত 

ক্রমেই খুব মুখর ও প্রাবল হয়া উঠে। 

মণিপুন মোকদ্দমা এ বৎসরের (১৮৯১) অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা 
বে তাহাতে কংগ্রেসের সম্বন্ধ নাই বলিয়া উহ বর্ণনা করিতে বিরত 

ইলাম। তখন মুখে মুখে স্বাধীনচো। টি.কেন্দরজিতের বীবত্ব কাহিনী 
শুনিতাম, আমাদের বয়স তখন বাঁরে। বংসব মাত্র। 

আনাম স্মবণীয় ১৮৯৭ সালটীও আবার আরও দুর্ববৎমর। 

একদিকে মহারাণীর হীরক জুবিলী উপলক্ষে যেমন ভারতের সব্বন্র 

আনন্দ, অন্যদিকে বিষাদ ও বিপদ চতুর্দিকে তাহাকে ঘিরিয়৷ ফেলিল। 

সমগ্র ভারতে তখন অন্নাভাব ও ছুভিক্ষ করাল কালের গ্তায় মুখব্যাদান 

করিয়। নিবন্ন কঙ্কালসাব নবনারীর প্রাণে ভীতি সঞ্চার করিতেছিল। 
তাহার উপবে বোম্বাই ও পুনাতে প্লেগের ভয়ানক প্রকোপ হইল । 
এই প্লেগ উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ প্লেগ ক্যাম্প ও 521978/10) ক্যাম্প 

করিলেন এবং সন্দেহ হইলেই অন্যান্থ ব্যক্তিগণকে রোগ মুক্তির জন্য 
এই সমস্ত ক্যাম্পে আনাইতে লাগিলেন । [1 ৭ 0. 110 তখন 

্ে 
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পুনার প্রেগ, কমিশনার এবং মিঃ 191 তাহার সহকারী। 
পিউনিটিভ, পুলিশও অধিবাসীদিগকে ত্রস্ত করিয়! তুলিল। 

মিঃ তিলক তখন পুনার অন্যতম নেতা । তিনি একদিকে অগাধ 
পণ্ডিত, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও জনহিতকর কাধ্যের অগ্রণী। 
এতদ্বতীত ইংরাজী “মারহাট্টা” ও মারহাট্রা ভাষায় লিখিত “কেশরী' 
সংবাদ পত্র তিনি সম্পাদন! করিতেন। কেশরীর প্রভাব মারহাট্টী- 
বাসীর প্রতি ছিল তখন অসামান্য । 

মিঃ তিলকও প্লেগ হস্পিটাল করিয়া গভর্ণমেন্টের কার্যে সহায়তা 
করেন। কিন্তু প্লেগ কমিশনারের কর্তব্য এত কঠোরতার সহিত 

সম্পাদিত হইত যে, পুনার জনমগ্ডলী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। 
জনসাধারণের সেই অসন্তোষের ভাব কেশরী ও মারহাট্রায় আত্ম 
প্রকাশ করিত । 

ইংরাজ চালিত [7085 01 [11019, 7৭0)9১ 01 1[,07001)) 1১1070991 

11511১11177, প্রভৃতি সংবাদপত্রে তিলকের নিন্দাবাদ বাহির হইতে 
লাগিল। তিলক উত্তর করেন, গভর্ণমেন্ট প্লেগ নিবারণের জন্য যে 
উদ্ম করিতেছেন, তাহ! প্রশংসনীয় কিন্তু কঠোরতা সর্ব্বথা বর্জনীয় ।' 

পুনার যে অত্যাচার হইতেছে তাহাতে বোম্বাই গভর্ণমেন্টও ভীত 

হইয়াছেন, আর ঝোন্বাইতেও প্লেগ-দমন-নীতি এরপ নির্দয়ভাবে 

অনুষ্ঠিত হয় নাই ।* 

সমগ্র ভারতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলির অন্ধুষ্ঠান হয় 
২২শে জুন। , বোস্বাইতে সে রাত্রিতে এক বীভৎস কাধ্য অনুষ্ঠিত 

হইল। গভীর রাত্রে যখন গভর্ণরের বাড়ী হইতে উত্ত র্যাণ্ড, লুইস 
ও সপত্বী লেফটেনাণ্ট আয়ার্ট প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, মিঃ র্যাগ্ডকে 

পপ সস সস পপ শশা শা শ্স্্ শি শশী শশী শীশিন 

01806 11)82,90789 919 95610901010 0901800006০ [01050909852 

901170567009 04 [018£06 1062,50188) 1906 60৪ ছ110106 00 606 1006156 

[31658 219. 168]9010511919 107 6178 08811)85 ০0? 01989,61509001010. 

4৯০ 03০ 10005) 600 খ])5 1897. 
ঙ 

৬ 



১৭৩ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

কে পেছন হইতে গুলী করে এবং লুইস ও আয়ার্ষ্টকেও গুলী করা 

হয়। র্যাণ্ড ততক্ষণাতই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন এবং আয়ারুষ্টও হাসপাতালে 
অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। এই জঘণ্য হত্যাকাণ্ডে সমস্ত 
গুণ! আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে । মিঃ ল্যান্ব তখন পুনার কালেক্টর 

ছিলেন। 

অনতিবিলম্বে তিলককে ধরা হইল ২১শে জুলাই। “প্রতোদ' 
সম্পাদক ধৃত হইলেন, “বৈভব' সম্পাদক বিশ্বনাথ কেলকার ধৃত 

হইলেন, এবং আরও গ্রেপ্তার হইলেন ছুইভ্রাতা, বলবস্ত রাও নাট 
(বাল! সাহেব ), হরিপন্থ রামচন্দ্র রাও নার ( তাতা৷ সাহেব )-_ ইহারা 

ছুইভাই 180 13100)675 নামে অভিহিত হইতেন। ইহারা পুণার 

বিশিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং ১৮৯৯ পর্যন্ত অন্তরীণে আবব্ধ 
(061)0790) ছিলেন-__ইহার! শেষে ছিলেন বেলগাঁওতে । 

ধৃত হইয়া তিলক স্থানান্তরিত হইলেন বোস্বাইতে। জষ্টীস্ 
পিয়ারসন ও রাণাডে তাহার জামিন প্রদান অগ্রাহ্া করিলেন। পরে 
জষ্টিস বদরুদ্দিন তায়েবজী ৩০ হাজার টাকার জামিন দেন। 

এখন তিলক কেন ধৃত হইলেন এই বিষয়ে পাঠক জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারেন। পুনাতে প্রতিবংসর শিবাজী ও গণপতি উৎসব অনুষ্টিত 

হইত। এ বংসরেও ১৫ই জুন অন্ুষিত হয়। এ সভায় তিলক 
শিবাজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে উঠিয়া “আফজল খাঁর হত্যা সম্বন্ধে 
বলেন, এ হত্যা- ছুক্কৃত বিনাশের জন্য হত্যা__ সুতরাং গীতানুমোদিত। 

স্বরাজ্য ও স্বাতন্ত্য আমাদিগকে পাইতেই হইবে ।” 

কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, তিলকের এই কথায় কোন দুর্ববত্ত ব্যক্তি 

উত্তেজিত হইয়া র্যাণ্ড ও আয়ারষ্টকে হত্যা করিয়াছে । সুতরাং 

তিলক দণ্ডার্হ। মোকদমার শুনানীর পুর্বধরবেই ইংরাজচালিত সংবাদ- 
পত্র তিলককে নানারূপ অকথ্য কটুক্তি করে। 

বোস্বাই দায়রা আদালতে তিলকের বিচার হয়। জুরীদের মধ্যে 
? জন হ'ন ইউরোপীয়, ৩ জন দেশীয় ও একজন ইহুদী। তিলকের 
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পক্ষ সমর্থন করেন কলিকাতাঁর বিখ্যাত কৌন্ুলি মিঃ পিউ ও মিঃ 
ডাভার ( পরে হাইকোর্টের জজ )। 

পিউ বলেন, অন্টাস্ত বসরও শিবাজী উৎসব অন্ুষিত হইয়াছে । 
এবপ অনুষ্ঠান 3০০118)0-এর ৬ 8118.09 8105€110111-এর অনুরূপ । 

বর্তমান আইনটা এত সামান্য অপরাধ সম্বন্ধে রচিত হয় নাই। 
ইহাতে কোন বিদ্রোহ স্ষ্টি করা হয় নাই। শ্লেচ্ছ বলিতে তিনি 
শিবাজীর সময়ের মুসলমানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । 

বিচারপতি ছিলেন মিঃ জগ্টিস্ ষ্রেটী-তিনি আইন বুঝাইতে গিয়া 
বঙ্গবাসী মামলার বিচারপতি স্যার (01001. 1১011)1807-এ রও উপরে 

চলিয়া যান। তিনি বলেন-__015811601107) অথ-_৪,76 0! 06101) 

ভালবাসার অভাবই দণ্ডনীয় এবং ইহাঁতেই বিদ্বেষ (01111 ০1 

860) আসে, আর তাহাতেই 11098100111] চ]] 01800 

১01 87181], 17697156 0710110 আসে । অর্থাৎ ভালবাসার অভাবেই 

বিদ্বেষ, বিদ্বেষই শত্রুতা ( তাহা। সামান্যই হউক, বিষমই হউক ) আর 

তাহাই রাজদ্রোহ। আর এ্ররূপ মনোভাব (19011174 ) থাকিলেই 

অপরাধের পক্ষে যথেষ্ট, কোন কাধ্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই। 

317 (90119). 1১9110780)-এর মন্তব্য অবলম্ন করিয়াই জঙ্টিস্ 

২:80 আইনের ব্যখ্যো আরও প্রসারিত করিয়াছেন। তবে 

বঙ্গবাসী মৌকদ্দমার কথাগুলি অধিকতর অসংযত থাকা সত্বেও সকল 

জুরী একমত না হওয়ায় 511" (00061 আসামীকে দোষী বলিয়। 

সাব্যস্ত করেন নাই, এমন কি যাহাতে মোকদ্দমার অবসান হয় 

সেরূপ ইঙ্ষিতও দিয়াছিলেন, কিন্তু 11. 05৭0106 ১৪017 ৬ জন 

জুরি মারহাট্টা ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা সত্তেও তাহা করেন নাই। 

& ছুইটি মন্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ক 

ধারায় পূর্বে যাহা! ছিল, তছুপরি নিম্নলিখিত কথা বাড়াইয়া দেওয়া 

হইল £- 
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এই ভাবে আইন এখন সংশোধিত ও পরিবন্তিত হইয়াছে এবং 

এখন রাজদ্রোহ মোকন্দমা 59010. ০99৪ হইলে অব্যাহতি পাওয়া 
দুফর। আগে আইন ছিল স্বল্লায়তন)__কিস্তু মোকদ্দম। হইত না। 

বঙ্গবাসীর মোকদ্দমাই প্রথম । এখন আইন বদ্ধিত হইয়াছে এমন 

ভাবে যে, মোকদ্দম হইলেই আসামীর এডভোকেটকে বড় জয়লাভ 

করিতে হয় না । এই ছয়জন বিদেশী জুরীই তিলককে দোষী বলেন 

এবং তিনজন বলেন নির্দোধী। তাহাকে দেড় বসর দণ্ড দেওয়! 

হয় এবং জেলে তাহার প্রতি সাধারণ কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার কর। 

হয়। 

এই মোকদ্দমায় তিলকের জেল হইল বটে, কিন্তু তাহার আসন 
মারহাট্টাবাসী কেন সমগ্র ভারতবাসীর হুদয়ে স্থাপিত হইল | তিলকের 

মোকদ্দম! জাতীয়তার ইতিহাসে একট প্রধান স্মরণীয় ঘটনা । 

বাঙ্গালা দেশেও তিলকের বন্ধনদশায় গভীর বিক্ষোভ সঞ্চার 

হয়। বাঙ্গালী তিলকের মোকদ্দমায় সহায়তা করিতে অগ্রসর 

হয়। তাহারা অনেক টাকা উঠাইয়া' পাঠাইয়াছিলেন। এই 

সহায়তায় অমুতবাজার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, মাননীয় ভূপেন্দ্র 

নাথ বস্থ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্্র নাথ দত্ত যোগদান করেন এবং 

ব্যারিষ্টার ঠিক করিয়া দেন। আপিলের জন্তও ১২০০ টাকা 
গৃহীত হয় এবং তাহাতে মিঃ টি, পালিত, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

গুরুপ্রসাদ সেন, মতিলাল ঘোষ, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি কমিটির 

সভ্য ছিলেন। তিলকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং আইনের 
নৃতন সংশোধন বাতিলকরণ উভয়ই তাহাদের উদ্দেশ্ট ছিল। 

কলিকাতার টাউনহলে সভা হইয়াছিল এবং প্রিভি কাউন্সিলে 
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[010 (51080961101) [07 [7001)0799 ও 31 21078100080 

প্রভৃতির কাছে তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন [া, 4১500161 ও 11. 
. 0. 17302097198, অপর দিকে দাড়ান 171. 13101) | লর্ড 

01)9709110 আদেশ করিলেন যে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিবার 

জন্। ৭090181 19879 মঞ্জুর হইতে পারে না। সুতরাং ফলে মিঃ জঙ্টিস 
্রেচীর ব্যাখ্যাই বলবৎ রহিয়া গেল। (১৮৯৭ ডিসেম্বর )। 

গভর্ণমেন্ট 310 00119178107) ও মিঃ জষ্টিস স্্রেটীর উক্তিতেও 

নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না! যদিচ প্রিভিকাউন্সিল আপিল করিবার 
অনুমতি দেন নাই, কিন্ত প্রত্যেক মোকদ্দমার আবার ভিন্ন ২ ব্যাখ্যা 
হইল! তাই ১৮৯৮ সালের গোড়ায়ই ভাইসরয় লর্ড এলগিন 

কাউন্সিল এর সহায়তায় পিনেল কোডের ধারাটি পুরেরবোক্ত ভাবে 

সংশোধন করাইয়। লইলেন । 

এই সময় বঙ্গভূমির বক্ষ দিয়া আর একটি প্রবাহ প্রবাহিত হয় ।* 
১২ই জুন. শনিবার, ১৮৯২ বঙ্গদেশ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 
বহুলোকের সর্বনাশ হয়, অনেকে ফকির হয়। 

এই সময় নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলন হইতেছিল। পূর্বে 
কলিকাতায়ই এই সম্মিলন হইত কিন্তু ১৮৯৫ হইতে মফ:স্বলে 
এইরূপ সম্মিলন হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমটা হয় বহরমপুরে, 
সভাপতি হন আনন্দ মোহন বসু, দ্বিতীয়টী হয় কৃষ্ণনগরে স্বর্গীয় 

গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর তৃতীয়টা এবার হইতেছিল 
নাটোরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে । আর তাহার অভিভাষণ 
বাজলায় বুঝাইয়। দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ । ১০ই হইতে কনফারেন্স 
ক্মারস্ত হয়। তৃতীয় দ্রিন অধিবেশনের সময় প্রায় ৬৭ মিনিট 

কম্পন চলে এবং নাটোর রাজাদের বিস্তর ক্ষতি হয়। স্যার উমেশচন্দ্র 

* ১৮৯৭ সাল বাঙ্গালার পক্ষেও বিশেষ শ্মরণীয় বৎসর । এই বৎসরে 
মহাঁরাণীর হীরক জুবিলী, এই বৎসরই দেশগৌরব স্ুভাসচন্দ্রের জন্ম এবং এই 
বৎসরই বাঙ্গালার ভূমিকম্প । 



১৭৪ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

বন্দ্যোপাধ্যায় সকল প্রতিনিধিগণকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে বলেন 

এবং অবস্থা দেখিয়া! সকলে স্তস্তিত হইয়। যান। 

যাহ হউক, এই সমস্ত হৃদয়বিদারক ঘটনার মধ্য দিয়! অতিবাহিত 

করিয়া ভারতীয়গণ এবার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসে 

আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। নেতৃবৃন্দ পুণার ঘটনার ঘটনায় এত 

বিচলিত হইয়াছিলেন যে. তাহাদের অভিভাষণ অনুধাবন করিলেই 

ঘটনার গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি হইবে । সভাপতি শঙ্কর নায়ার অতি 

প্রাঞ্জল ভাষায় পুণার ছুরবস্থার কথা বলেন*__ 
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“দেশের ছুরবস্থার অন্থু ছিল না। এ দেশের লোকের স্বাভাবিক 

অবস্থাই দারিদ্র্য, উহা! আজ চরম সীমায় উঠিয়া দুর্ভিক্ষে পরিণতি 
লাভ করিয়াছে। তাহার পর বোম্বাই-এ মহামারীর আবির্ভাব । 
প্লেগ দমনের জন্য সরকার যে উপায় অবলম্বন করেন তাহ! লোকের 

ভয় হওয়া স্বাভাবিক । সত্য হউক জার নাই হউক, লোকের মনে 

বিশ্বাস জন্মে ষে, যেসব সৈনিক প্লেগ দমন কার্যো নিযুক্ত হয়াছিল 
তাহারা মহিলাদিগকে অপমানিত ও দেবস্থান কলুষিত করিয়াছিল; 

তাই লোক নিরাশ হইয়া পড়ে । প্রতীচীতে এ অবস্থায় আইন ভঙ্গ 

ও দাঙ্গ। হারঙ্জামা হইত । যাহারা এই সব বাবস্থার প্রতিবাদ করেন 

সর্দার না তাহাদের অন্যতম । বিলাতে তাহার যে অভিযোগ 

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ স্ত্য হইলে ব্যাপার ভীষণই হইয়াছিল। 

সৈনিকেরা নাকি গৃহস্থের অন্তথুপস্থিতিতে অকারণে দ্বার ভাঙ্গিয়। গৃহে 
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প্রবেশ করিত। ধনসম্পন্তি নিরাপদ ছিল না। অভিযোগ করিলে 

ফল হইত না। একজন সৈনিক নাকি একজন হিন্দুমহিলাকে প্রহার 
করে। নাটু সাক্ষী হইয়! সে কথ। কর্তৃপক্ষের গোচর করিলেও কেহ 
সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। বরং কেহ অভিযোগ উপস্থিত 

করিলে মনে করা হইত তিনি কার্যে বাধাপ্রদান করিতেছেন । নাটু 
অভিযোগ উপস্থিত করাতেই বোধ হয় তাহার মন্দির কলুষিত কর! 
হইয়াছে । নাটু সে সব কথ! রাজকম্চারীদিগকে জানান। ডেইলী 
সংবাদপত্রে এই সব কথা আলোচন। কর! হয় এবং মারহাট্ট। লিখেন, 

“যাহার সহরে প্রভূত্ব করিতেছে, তাহাদের তুলনায় প্লেগ ভাল ।” 

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনও 

ছাড়িয়া আমিলাম। যদিচ প্রথম দশ বংসরের ইতিহাসে কংগ্রেস 

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল বটে, এবং স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি কয়েকটি 
মামুলী প্রস্তাব ব্যতীত অপর বিশেষ কোন কাজ হয় নাই সত্য, কিন্ত 
এ কথা সুনিশ্চিত যে, কংগ্রেসের শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। 

আর কংগ্রেসের এই ত্রয়োদশ বৎসরে (১৮৯৭ সালে ) গীড়ন-নীতি 

যতই প্রবলভাবে অন্ুস্থত হইতে থাকে, কংগ্রেসের সংহতি-শক্তিও 

ততই বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ পুর্বে যে ইংরাজ ভারতবাসীগণকে খুবই 

বিশ্বাস করিত, ক্রমে সেই বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসে এবং ক্রমে উহা! 

সন্দেহে পরিণত হয়। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। 
বিশ্বাসী 'কৃতদাস' যদি কখনও বুঝিতে পারে যে বস্ততঃ সে ভৃত্য নয়, 

তাহারও আত্মমর্ধ্যাদ। আছে, তাহার অধিকার হইতে সে বঞ্চিত, তবে 

সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে যদি সেচায়, তাহা হইলে প্রভুর 
মর্ধ্যাদ। ক্ষুন্ন হইবার এবং আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিবার কথাই 

বটে। এইখানেও সেই অবস্থা আসিয়! দাড়াইল। ইংরাজের সহিত 

ভারতবাসীর পরস্পর সৌজন্য ও ব্যবহারে এইখানেই আঘাত লাগিল। 

পূর্বে ইংরাজ ভারতবাসীকে বিশ্বাসী ভৃত্যের ্যায় জ্ঞান করিত, কিন্ত 

এখন তাহা করিতে পারিল না। 
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১৮৯৪ সালে লর্ড ল্যান্সডাউন স্বদেশ চলিয়া গেলেন এবং লর্ড 
এলগিন আসিয়। তাহার স্থান অধিকার করিলেন। তিনি ১৮৯৮ 
সালের ডিসেম্বর প্যস্ত ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার সময়েই 
যে এই আত্মমরধ্যাদা ক্রমেই আঘাত পাইতে পাইতে মাথা 
চাড়। দিয়া উঠিতে লাগিল। ইনি লোক হিসাবে যে সন্কীর্ণমনা ছিলেন 
তাহা নয় বটে, কিন্তু ইনি বড় ছুরর্বলচিত্ত ছিলেন। ইনি একেবারে 
আমলাতন্ত্রের ব্রীড়নক হইয়া পড়েন। ছুভিক্ষ ও প্লেগ করালবদন৷ 
রাক্ষপীর মত ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে যখন উদ্ভত, ইংরাঁজ কর্ম- 
চারীর অনাচারও তখন বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। ইংরাজ যেমন 
ভারতবাসীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিল, ভারতবাসীও মনে করিল 
সেই কল্যাণকর ইংরাজশাসন অন্তহিত হইয়া গীড়ন ও পক্ষপাত- 
হৃষ্টির প্রবেশ পথ সুগম করিয়া দিয়াছে । এই ভাব-বিপ্লব ভারতবাসীর 
পক্ষেও যেমন ক্ষতি কর ইংরাজেরও কম ক্ষতিকারক হয় নাই। 

পূর্বকথিত প্লেগ সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গাম৷ অনুষ্টিত হয়; 
তাহাতে কর্তৃপক্ষ এতই রুষ্ট হইয়া পড়েন যে, অচিরে মুদ্রাযন্ত্রের 
স্বাধীনতা এবং বক্তৃতার ন্বচ্ছন্দতা অনেকাংশে অপসারিত হয়। 

রাজদ্রোহ আইনের তীত্রতার কথা আমরা তিলকের মোকন্দমা 
রচনা কালে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন লগ্নে ছিলেন। ২০শে জুলাই 

(১৮৯৮) লগ্ুনের এক সভায় তিনি এই ৪9100) আইনের উল্লেখে 

স্পষ্টই বলেন যে, গত ছুই বংসরে ইংরাজ শাসনের প্রতি ভারতীয় 

গণের পূর্বব বিশ্বাস যেরূপ শিথিল হইয়াছে, গত দেড়শত বৎসরের 

মধ্যে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় তাহা কখনও হয় নাই-_ 

[619 16) 099) £95766 608৮ 10085560825 0086 1 010 1091017 

£811061)1)81 810 01006-  108100]0 8€০99 09010 6০0 6116 610) ০1 6109 

000010য- 1003 606 0010906706 ০ 60 [960919 ০৫ 171019, 1) 60৪ 
0580106 &00 1911 01%7 0£ 197021191) 15167৪12580. 70001) 91781610 9১ 

16 1089 10990 16101 0109 1896 ৮০ 79219, 

৩ 



১৭৮ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

বস্ততঃ যে আইনের বিচার পূর্ব্বে জজ ও জুরীর আদালত ব্যতীত 
অন্য কোথাও হইত না, আর আজ তাহা এই আইন অনুসারে পুলিশের 
কর্তা ডিস্রীকট ম্যাজিষ্রেটের আদালতে জুরীর সহায়তা ভিন্নই হইতে 
পারে! এই রাজদ্রোহ আইন সম্বন্ধে পরবর্তী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট 

আরও তার স্ববে বলেন যে, স্বাধীন অভিমত প্রকাশ বন্ধ করিলেই 
বরং গুরুতর রাজদ্রোহ হইয়া থাকে- 

£61018679 9১ 750 19667 %/8% 01 0:9201091+89376190) 61810 0১ 

901900:9551706 1796 01307331020) দন 5091)075 2100 109911068-1” 

দ্বিতীয়তঃ, অস্তরীণে আবদ্ধ না ভ্রাতৃদ্বয়কে ১৮ মাস-বিন! বিচারে 

আবদ্ধ রাখিয়াও মুক্তিদান কর]. হয়-নাই। তাহাদ্িগের মুক্তি না 
দেওয়ার কারণ নাকি উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহার্দিগকে জেলে রাখিয়া 
একটি বড়যন্ত্রের আবিষ্কার করা .হুইবে! ইংলণ্তে ঢ180% ০৪96-এও 
এইরূপ হইয়াছিল। ইহাতেও লোর্লের অসস্তোষ বুদ্ধি গ্রায়। 

কেবল যে আইনের কঠোরত। বদ্ধিত করিয়াই..ভারতবাসীর 

প্রাণে বিষম আঘাত করা হইয়াছে +তাহা নয়, শিক্ষা বিভাগেও 
ঘোরতর বৈষম্য প্রদশিত হয়। ১৮ সালে মহাবীর. ঘোষণায় 
ব্যক্ত করা হয় যে, ভারতবাসীগ্ণু ইউরোগীয়দের সহিত সমভাবে 
চাকুরীতে অধিকার লাভ করিবেন, '.বস্ততঃ ১৮৫৮ হইতে এই 
চাকুরীতে এই 009], 0007 1[0110-ই সংরক্ষিত. হয়। কিন্তু 

ইহার দশ বৎসর মধ্যেই এই ভাবের একটু, প্ররিবর্তন হইতে লাগিল। 

শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদ ভারতীয়গণকে” প্রদত্ত করা হইত .বটে, কিন্ত 
তাহাদের বেতন শ্বেতাঙ্গগণের সমান হৃইত' নাঁ_এক তৃতীয়াংশ কম 

হইত । কিন্তু ১৮৯৬ সালে নভেম্বর মাহে হফে 19078171581700 0 

[7101)61 19000811009] ১9:51089 ০01 009 ০00 হয়ু, তাহাতে 

ভারতীয়গণের বেতন তে। অর্দেক ভ্ামংগহইলই, তছৃপরি।./উচ্চ 

চাঁকুরী লাভে তাহারা বঞ্চিত হইল। এবং 10010 10000801018] 

9৩7510৪-এ প্রবেশাধিকার খুব কম ভারত্রী্দীর-ভাগ্যেই জুটিত। 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৭৪ 

: এরই বৈষম্যে শিক্ষিত ভারতীয়গণের মধ্যে অশান্তির বীজ. রোপিত 
হইল। তাহাদের ক্ষোভের ফারণ এই যে, শিক্ষ। দীক্ষায়.. ফ্কোন 

অংশে নৃনা 'না হইয়াও, বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিশ্বৰিষ্ঠালয়ে 

শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়া, কেন তাহার .অন্তরূপ ব্যবহার," গ্রান্ত 

হইবেন? এই পক্ষপাতিত্ব বর্ণ ও জাতিমূলক মনে করিয়াই খ্ঠুহারা 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়া উঠিলেন । 0 

“আরও ছুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই পক্ষপাতিত্ব প্রদশিত হয়'১৮৯৭ 
সন হইতে, যে বৎসরে ভারতীয়গণ মহারাণীর শাসনের হীরক জুবিলী- 

তে যোগদান করিয়া আপনাদ্দিগকে ভাগ্যবান মমে করিয়াছিল |; * 

কেবল যে উচ্চ চাকুরীতেই পক্ষপাতিত্ব প্রদশিত হয় তাহা নয়, 
কেরাণীগিরি চাকুরী এবং র্নেলওয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইউরোপীয়ান, 
দেরই নিয়োগ অধিক মাত্রায় বন্ধিত হর এবং ইহাদের উদ্ধত ও অশ্িষ্ট 

ব্যবহারে জনসাধারণ অতিমাত্রায় অসম্মানিত হইতে থাকায় অসন্তো- 

ষের কারণ ক্রমেই বাড়িয়া যায়। -. 

ঠিক এই' জুঁবিলীর বংসরেই 'বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের 
ভারতীয়গণের ফড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের *অধিকার লোপ 

করা হয়। 7২80599 01 0810 &51%110 (017300111 11058 1)87'61769 

01" 00911191130 00101010010 1391691) 1180%5 ৪00 9010)গ্য 

৪70 63:010090 ' প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইল'খণাটী ভারতীর ছাত্রগণের জন্য, 

কিন্তু সমিশ্রিত শোঁধিত সন্ভুঁত আযাংলো ইও্ডিয়ানের জন্ত কখনও রুদ্ধ 

হয় নাই। এইজন্তই ডাক্তার আ্যানি বেগান্ত শঙ্কর জাতির প্রতি ভারত- 

গবর্ণমেন্টের অন্ুকম্গায় রহস্তের অবতারণ। করিতে বিষ্মিত হন নাই__ 
“67500290660 100609 45190165 06 1010016] 19906206 দা 00 

৪%010060, 110 019 0115116595 60 11191010780) 15 709001196০0 019 
03056100008) 0£ 110019, 1”? 

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত বাসীর প্রতি ব্যবহারও বড়ই বৈষম্যময় 

হইয়া উঠিয়াছিল। গিঃ মোহনঠাদ করমাদ গান্ধী সেখানে ব্যারিষ্টারী 

করিতেন কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি কৃতদাসের অপেক্ষাও অধিকতর 



১৮৬ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

হেয় ও ঘৃণ্য আচরণে ব্যথিত হইয়া তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করেন 
এবং এ নীতির উচ্ছেদকল্পে বন্ধপরিকর হইয়া উঠেন। তাহাদের 
প্রতি যে কিরূপ অমানুষিক অনাচার প্রদশিত হইত, পাঠক নিয়ের 

কয়েকটা ব্যাপারেই ভাহা বুঝিতে পারিবেন-_ 
(১) ১৮৯৪ সালে ন্যাটালে ([৪/9]এ ) ভারতীয় অধিবাসীগণ 

ভোটাধিকারে চ্যুত হয়। 
(২) ১৮৯৭ সালে একটি নিয়ম প্রবত্তিত হয় যে, হয় তাহারা 

জিজিয়ার মত একটি 701] 1 দিবে, নয়তো চিরকাল অধীনত 

শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। 
(৩) আইনের নিগড় তাহাদের উপরেই পড়িবে, শ্বেতকায়দিগের 

উপরে নয়। স্যার হ্যারী এসকন্বি (91 নগণ্য [1900701)9 ) স্পষ্টই 

বলেন” 

০ 0090)01806 01:99,106 0 9%019171106 0106 19 60 190701989,705** 

1]1)6 0101900 19095] ৪১ 60 062] ছা101) 4১9186109, 

(৪) ট্রানসভেয়ালে তাহাদের বাসের জন্য কদর্ধ্য স্থান নির্ধারিত 

হয়। এই সমস্ত স্থানে মল ও আবর্জনাদি নিক্ষিপ্ত হইত। 
(৪) কোন কোন অধিনিবাসে (0010 ) ভারতীয়গণ ফুটপাত 

দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত না ১ তাহার! প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গাড়ীতে চড়িতে পারিত না, কিম্বা! রাত্রি ৯টার পরে বাহিরে থাকিতেও 

পারিত না, আর পাশ (পারমিট্) ব্যতীত কোথাও যাওয়ার অধিকার 

তাহাদের ছিল না। 

ভারতসচিব লর্ড জর্জ হামিপ্টন ইহাদিগকে অসভ্যের জাতি 
(৪ 71900]. 0 9৪883 ) বলিয়া আখ্য1 দিয়াছেন এবং শ্বেতাঙ্গগণের 

জল সরবরাহ কর! ও রন্ধনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ভিন্ন (নও 
0 0০] 800 01859] ০0 969] 60 678 000017)6671710 চা1)169 

0001810) 10 009 00107769 ) আর কোন মাঞ্জিত ভাষায়ই নাকি 

ইহারা অভিহিত হইবার উপযোগী নহে। 
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কেবল যে শিক্ষা ও আইন সংক্রান্ত গোলযোগই উপস্থিত 

হইয়াছিল তাহা! নহে। চারিদিকে পিউনিটিভ পুলিশের প্রবর্তন 
হইতে লাগিল, আর তজ্জন্ত খরচ বহন করিতে হইল দরিদ্র অধিবাসী- 

বৃন্দের। প্লেগ ও ছুভিক্ষ ব্যাপারে আরও আরও যে সকল অনাচার 

অনুষ্ঠিত হইয়। লোকের মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহার 
বিস্তারিত বিবরণ দিলে গ্রন্থখানি খুবই দীর্ঘয়াতন হইয়। যাইবে । কিন্তু 

কলিকাতা নগরীতে এই সময় যে অসন্তোষ পুঞ্জীকৃত হইতেছিল সে 

সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা কর! নিতান্তই আবগ্তক। এই 
অসন্তোষ হয় মিউনিসিপ্যাল বাপারে_ম্যাকেঞ্জি বিল' উপলক্ষে । 

বোম্বাই ও পুনায় প্লেগ এবং মপরাপর ঘটনাদির পরে কলিকাতা 

কর্পোরেশনও গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার (901101911১৫) জন্য 

7" 810591091 7[90001)19 ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তিনি এক 

প্রকাশ্য সভায় কমিশনারগণের প্রতি অশিষ্টোন্তি বণ করেন এবং 

একটা বিল উপস্থিত করিয়া কমিশ নারগণের যাবতীয় ক্ষমতা অপসারণ 

করেন। এই বিল অনুনাবে চেয়ারম্যানের সহায়তার জন্য ১২ জন 

সভ্য লইয়া একটী জেনারেল কমিটী ( কাধ্যকরী-সঙ্ঘ ) গঠিত হয়। 

এই ১২ জনের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই যদি নির্বাচিত হইতেন তবে 

কোন কথা উঠিত না, কিন্তু ইহার ৮ জনই হইলেন সরকার পক্ষান্তর্গত 

(০81) । ৪ জন গভর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হইয়া এবং চাঁরিজন 

ব্যবস! বাণিজ্য সম্প্রদায় ( [৪06 ও 00101016106 ) হইতে আসিয়া, 

এই আট জন শ্বেতাঙ্গ ও সরকারী সভ্য নির্বাচিত চারিজনকে 

প্রতিপদে নাজেহাল করিতে পারিত। 13068] (017901)91 ০01 

00য)11696 ও 1[8095 49900180100. এর সাহেবগণ ভারতীয়গণের 

প্রতি গভরমেন্ট কর্মচারী অপেক্ষাও অধিকতর বিরূপ, তাই ফলে, 

নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সমস্ত ক্ষমতাই সংহরিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে 
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এই সব সাহেবগণ কর্পোরেশনের সভায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন, 
বা ওদাসীন্য দেখাইতেন, কিন্তু এখন তাহাদিগকে সভায় উপস্থিত 

থাকিবার জন্য ৩২ টাকা করিয়া ফি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই “বিলে 

নির্বাচন প্রথার মূলে গভীর কুঠারাঘাত করা হয় এবং ছোটলাট 
প্রবত্তিত এই বিলই “ম্যাকেঞ্জি বিল' নামে খ্যাত হয়। 

এই বিল উপলক্ষে সমগ্র কলিকাতায় চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ 'আত্তি- 

প্রকাশ করে এবং উপফ্যুপরি নানাস্থানে সভাসমিতিতে দেশবাসীর 

ক্ুবূভাব মূর্ত হইয়| উঠে। এই জনস্ত সভায় উকাল, ব্যারিষ্টার, 
জমিদার, তালুকদার, ব্যবসাদার ও পণ্যবিক্রেতা সমভাবে হৃদয়ের 
কপাট উন্মুক্ত করিয়া বিক্ষোভ প্রকট করিতে কোনরূপ দ্বিধা করে 

নাই। বিলটা পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইলেও, গভর্ণমেন্ট ও 
দেশবাসীর মধ্যে ভাব-বিপ্লব ক্রমেই প্রসার ও বাদ্ধিতায়তন হইয়! 

উঠিল | 

১৮৯৭ সাল জুবলি বংসর হইয়াও ভীষণ বৎসরে পরিণত হয় 

আর ভারত সচিব লর্ভ জঙ্ঞ হ্ামিলটন পালপমেন্ট বলিয়। নিঃসক্কোচে 

বলিয়া উঠেন, “ইংরাজ এখন ভাঁবতভূমে বারুদের ্তূপের উপর 

বসিতে বাধ্য হইয়াছে--]1)0 13770075]) 00 11)018, ভাট 51601)0 00) 

20 00৮06] ৪]] 1106 11100.” এই উক্তির পরেই” স্বায়ত্বশাসনের 

আশা! কতদূর ফলবতী হইবে, বুঝিতে পারা যায়। 

এই -সমস্ত অনাচার ও জঞ্জালের কথাই চতুর্দর্শ অধিবেশনে 
মাদ্রাজ কংগ্রেসে আলোচিত হয় (১৮৯৮)। আর সভাপতি ব্বগীঁয় 
আনন্দমোহন বস্তু মহাশয় তাহার স্বাভাবিক সংযমের স্থুরৈ ওজস্ষিনী 
ভাষায় তেজন্বিত! পূর্ণ কণ্ঠে ইংরাজ সরকারকে এই শীড়ন নীতি 
অনুসরণ হইতে নিরত হইবার জন্য উপদেশ দিয়া বলেন_ " 

“আপনারা গীড়নের নীতি বজ্ভন করুন। শাঁসনের' 'এই ' দ্বৃণা 

পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথ নিরাপদ ও সম্মানজনক, £ষৈ "পথে 
পরস্পরে বিশ্বাস উৎপার্দিত হয়, কেবল স্থবিধাই করিয়া দেয়, সেই 
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স্থায়ী ও গৌরবময় পথ অন্ুরণ করুন। যে পথ স্বাধীনতার সীমা 
বিস্তৃত করিয়া জনসাধারণের 'প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস জন্মায় জন- 

সাধারণকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে, যে পথ শৃঙ্খলের গ্রন্থি না 
আটিয়া ক্রমশঃ উহ! হিন্ন করিয়া! দেয়, ষে পথ পবিত্র দায়িত্ব 
ও কর্তব্যজ্ঞান হইতে উদ্ভূত, যে পথ, আনেগময়ী ব্যাকুলত! ও উৎসাহ 
সহকারে ভারতের পুনর্জাগরণ কল্পে 'ভারতবাসীর হস্ত হইতে অধিকার 
কাড়িয়া না লইয়া! উপ্রন্ত ভারতীয় জনসাধারণকে বুহত্তর অধিকার 
দানেই উদ্দ্ধ করিবে__আপনারা দমন নীতি পরিত্যাগ করিয়া সেই 
গৌরবোজ্জল পথেরই সন্ধান করুন__নিশ্চয় জানিবেন, ভারতের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংলগ্ডের শত্রু নহে, পক্ষান্তরে যে মহান কর্তব্য 
আজ ইংলগ্ডের সম্মুখে উপস্থিত, ইংলগুবাসীর সেই কর্তব্য সম্পাদনে 
ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীই হইবে সর্বাপেক্ষা তাহাদের অকৃত্রিম ও 

ক্পপরিহাধ্য বান্ধব 1৮৯ 

এবারেও (১৮৯৮) বাঙ্গালার প্রতিনিধিবর্গ জাহাজে চড়িয়া মান্দা 

যান। ২.১. 130099078-তে চড়িয়া নেতৃবৃন্দ ১৩শে ডিসেম্বর 

রওনা হন এবং ২৯শে মান্দ্রাজ পঁছুছেন,,একসঙ্গে সভাপতি আনন্দ- 

মোহন বসু, স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ ব্যানাজ্জি, 

ভপেন্দ্রনাথ বস্তু, বৈকুগ্ঠনাথ সেন, গুরুপ্রসাদ সেন, আশুতোষ 
চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে যান। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা খুব 
সারগর্ভ হইয়াছিল এবং প্রত্যক্ষদশীরা বলেন, যে বক্তার শেষ 

ক (710 111) 00-09010102) 1৮100 10 (10 1080) 91 ১৮০6)১ ০9£ 
1)07001৮01 7)1107] 00%200%1000770 0100 607650৮৮710 076 18086 
21011062107 10. 00120 (0ড৪ণ 0)109019১870002067006 60050105 
00977907010 ০6০70170 0116 1১90৯ 01176610105 2006 191810806 
19066150000 1577800011) 19100061100 600০9৭৪610৮ 07৯6১ 006 05100 ৪৪0 
০৮৮৮ 10106 6০ 0)9 01877050106 1)609119-1101101775 070 01) ০55৪ ০ 
[10019)8,192€161000) ছ10]) 600 04510100569 19061006800 06009 10%170% 
৪1000 61790 00100 (0) 6108. 007850100157)655 ০1 ৪, 0) &730. 
3018101 193]0998101]16) 20], 02 1161), 01990902690 01৯65 0£ 
[05,219 0106 1016005 900.006 096১ 01 10097503167 10002741200 
10608552977 211165 ?]) 016 069 জো] 086 1109 18971019176? 
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₹শের 26:018000টিকে 2990 07860শয বলা যাইতে পারে; 

আমাদেরও মনে হয় নিয়লিখিত কথাগুলি সর্ধবযুগে সকলের মনই 

স্পন্দিত করিবে _ 

“11621 ড6) [07 10182)059 0118 00100966081] 01007 16৪00190175 

60185 %101056 6069 ১৮1001555081893) 618 100511)0 670 01)05199109 6176 

610711100 9160)68 01 0101১ 09৮0 69016217095 8995 0106 0911 ৪001)05 

0189 1006 160 087 108215 0201)82 009 8619100010 60 1991)9200 6০ 6108 

091] ৪10 69196 (0৫ 60 1)07) 0117 001010)01) 00610] 61) 1200 ০01 ০01 

01761) 0১ ০ 0009 01071510010] 60 0108 11906 609৮ 15 10710 

89 0000 60 95৪1) 00016 1100)0199 01198 50115 16101) 05. 

নিম্নলিখিত প্রস্তাব হয় 2 

(১-৩) ডা. 1]. 28900, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সর্দার দয়াল- 

সিংহের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ । 

(৪) গত অধিবেশনের আপত্তি সত্বেও সিডিসন আইন পাশ 

হওয়ায় বিক্ষোভ-__ 

(৭) 1/১৪0115000606 01 98019 1১7955 (007010)16666১ 110 0816911 

[09165 01 11011% 1511101017 0)906107091916 180 17)0011919667)6 আ10) 608 

310111% 01 13716151) 480.701015601010, 

(৯) 1)1591)1)05%] 01 009 29906100810 [00110 01 (08110100618 

₹/161) 169:9,10. 60 15009] 961-0105610017)6176 1906186] 11090019090 0৮ 

(100 1706790000101) 01 61)9 09100062 81 0101010)21 13111 1) 60913670651 

19515196150 0000011 ৪400 6106 01:8261010) 01 1308্0109, 0167 1001)05৪- 
10616117056 অ.01)00 9905969 [90100127 16029960090107), 

(১২) 007191898 061010705 6106 17)%101005 810 101010111961706 

01861770610105 11806 1086ত66 10012) 900. 12017010991) 99661919120 

9০9৮) 4১71095 9 [00191706106 10962009 01 10101) 19 9,001060 197 610৪ 

29006 09015100) 0£ 66 7110559%] 03160 0০0৮ 168606006 

[0018119 69 190761005 2100 201009,19 60 1767 11919506758 00011017906 

8190. 6109 0056110100610% ০01 19019 60 60910. 6109 11066986901 10019] 

9806167৯870 6০ 761)98 609] ০1 09 0198)1116168 1081)0990. 019 

01081], 
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লগ্ডনের সংবাদ পত্র সজ্ঘের প্রতিনিধি 1. 0111915। (ডা. ॥) 
উপস্থিত ছিলেন। তথাকথিত প্রেম সেনসরমিপ সম্বন্ধে অষ্টম 
প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া! তিনি বলেন--“গুপ্ত প্রেস কমিটি স্থাপনে 
আমি এতই বিশ্মিত হইয়াছি যে এরপ ব্যবস্থা কোন ইংলগুবাসী 
সমর্থন করিতে পারে না। ইংরাজশামিত দেশে এরূপ হইতে পারে 
কল্পনাও করা যায় না! অথচ জাম্মাণী ও রুশিয়াকে আমরা দোষ 
দিয়া থাকি__” 

£]]018 0১ 00 ১০৮ ০01 00106 876 সি 9002 08০0 006 10 
10881900611) 0601090%, 0০৪10 ॥:00009 101" 01098 005৪1 
016100 700 0100 ] 90 16৯0)02181]010. 

ইতিপূর্বে লর্ড কার্জন ভারতের শাসন কর্তারূপে মনোনীত হন। 
কার্জন সাহেব খুব লম্বা লম্বা বক্তৃতা দ্রিতেন এবং ভারত অন্বন্ধেও 

মীঝে মাঝে অনেক কথ। বাহির হইত। এই সমস্ত কথায় ভারতের 

প্রতি তাহার গভীর সহানুভূতি স্থৃচিত হইত।* 

এই কংগ্রেস হইতে তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া একটি প্রস্তাব 
পাশ (৫ম) হয়। ৩ৎশে ডিসেম্বর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শুরেন্দ্রনাথ 

বলেন যে যেন বেটিস্ক, ক্যানিং এবং রীপণের সহিত তাহার নামও 
সমস্বরে বঙ্কৃত হইতে পারে 

অভিভাষণের পূর্ব্রেই ২৯শে ডিসেম্বর সভাপতি আনন্দমোহন 

বাবু ভারতবন্ধু গ্রাডষ্টোনের নামের সহিত তাহাকে উল্লেখ করিয়া 
গদ্গদভাবে বলেন__ 

[11079 1১100 1010])0 1১) [ 020 8:]185৯ 197 0100) 0090 0190 
1061) 116 (106 000165 60 ১6৪]) 0০0) 101) 1015 07160 00708 
113 0107 081 আট) 01000 010 6009 0060]16 01 01900017817) 90079 
[)০:0100 01 0078৮ 01655106800 0126 1050 0190 1956 1011060 111, 
09180১60206 010 0019100 019 50809.0£ 10১ 67৮11710001) টি 
[19119 780100১8100 1021) 181003--60%6 108 10085 গিট & 01909 1] 
00061: 06215 07 016 10১6108 ৪110 7161690১0858 01 1015101880৫ 
10101) 60810) ছা])6] 010 6%66109] €]0716105 &00 ])010]) 01 [9061 
10৭ 60011901266 21111] 1006 1680 1810 85109. 

* ৩*শে ডিসেম্বর (১৮৯৮) লর্ড ঝীঞ্জন বোদ্বাই পছ'ছেন এবং মিউনি- 
সিপালিটি হইতে একটি অভিনন্দন প্রী্থ হন। 

২৪ 



১৮ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

লর্ড কার্জানও পরদিন (৩১শৈে ডিসেম্বর ) বোম্বাই হইতে উত্তর 
দেল” 

“আপনাদের (001019] 10959869 ০0 জা6100779 ) আতস্তরিক 

শুভাগমন-মূলক বার্তায় আমি অত্যন্ত বিগলিত। আমি আশাকরি 
আমার প্রতি নিয়োজিত কন্মভার শেষ করিয়া আমি যখন পুনরায় 

দেশে প্রত্যাগমন করিব, তখন আমার কার্য দেখিয়া সকলে যেন 

অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় যে, আমি ইংলগ্ডের পরেই আমার বাঞ্ছিত 
দেশ ভারতভূমির জন্য, অকিঞ্চিংকর হইলেও, অন্ততঃ কিছু করিতে 

সমর্থ হইয়াছি-_ 
90708 0106 7017656706 26 1000 21158] 10187 6650110 61090 00100 00 

61006 ] 10958 00706 50280111705 11 16 9৮) 196 000০ 116616 101" 61015 

18100 ভা1)1015 7167 60 [0 00. 2001)61%18 1)681'850 60 17) 

18916. 

হায়, কে জানিত যে কয় বৎসর যাইতে না যাইতেই ১৯০৫ 
সালের বারাণসীধামের কংগ্রেসে এই কার্জন সম্বন্ধই সেই অধি- 
বেশনের সভাপতি পরলোকগত গোখেল মহোদয় বলিতে দ্বিধা করেন 
নাই যে, গুরঙ্গজেবের পর হইতে এ পধ্যস্ত এত নিকৃষ্ট শাসনকর্তা 
ইতিপুরর্বে কখনও ভারত শাসন করেন নাই-_- 

৪0015201015 2018 1080. 199] 016 0750 170019, 1070 50166160. 81706 

61086 ০01 40101102610, 

এই ছুইটী বংসর ১৮৯৭, ১৮৯৮ এমনই ছূর্ব্বংসর যে মিসেস্ 
বেশাস্তও তাহার 10৮ 11019, ৮1000) 101 10717660010, পুস্তকে 

ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন__ 
116. 010005 679. 02610617106 07) 6106 [901161098] 1)071202 ০০- 

87010] 8৪ 51)01109 169 1)106005 1906৯ 6708071109 6])8 010৬0) ০: 

88028 00129101790) 2100 9116109617)9 [0] 6106 00510106209 জা 10101) 

00111869580 165 16210688 17 6200191071716 166 91] 0026 85 068 8100 

00)1996 10 608 19700. 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৭ 

কিন্তু একদিকে যেমন মেঘ ঘনীভূত হইয়া! আমিতেছিল, অন্ধকার 
আসিয়া গগন আচ্ছণ্ন করিয়াছিল, অবিশ্বাস ও সন্দেহ ভারতীয় মন 
নিম্পেষিত করিতেছিল, অপরদিকে আবার উবার আলোকে ভারতা- 
কাশে এক নবজ্যোতি আবিভূ্তি হইয়া সকলের মনে আশা ও 
আলোর সঞ্চার করিয়৷ দিতে আরন্ত করিল। বস্তুতঃ প্লেগ, মহামারী 
দমন নীতি, অবিষ্থীম) অনাচার যখন সমগ্র ভারতের বক্ষ নিম্পেষিত 

করিয়া ইহাকে চকিত, চঞ্চল ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছিল, 
বাঙ্গালী যুবক এক সর্ববত্যাগী সন্নাসীকে পাইয়া নবপন্থার সন্ধান 
পাইল, নৃতন মালোক উদ্ভানিত দেখিল, আর সেই আলোক লক্ষ্য 
করিয়া ছুটিল। এই সন্ন্যাসীই বাঙ্গালীর নরেন্ত্রনাথ--ভারতের 

স্বামী বিবেকানন্দ । 

নরেন্্রনাথ আদিলেন ১৮৯৭ সালে, আমেরিকা-ধন্মসম্মিলনে জগং 

জয় করিয়া। আর পর বংসরই ভারতে আমিলেন লর্ড কার্জন। 

লঞ্ কার্জন বহুদিন আরও রহিলেন আর নরেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান 
করেন ১৯০২ সালে। এই পাঁচ বত্মরে তিনি এমন মন্ত্রে ভারতীয় 

যুবকগণকে উদ্ধোধিত করেন যে, পরে যুব-আন্দোশনই ভারতের প্রধান 
কার্ধ্যকরী আন্দোলনে পরিণত হয়। অতঃপরে ভারতে এমন একটি 

শক্তির উদ্ধোধন হইল যে বাঙ্গলার যুব সম্প্রদায়ের নিকটে লর্ড 
কার্জনের দমননীতিও .অসার হইয়। পড়িল। বস্ততঃ এই সময় 

হইতে কেবল ধন্ম জীবনে নয়__জাতিগঠনে, সমাজ সেবায় শিক্ষার 

প্রমারে, সকল দিকেই দেশে যেন নৃতন বন্যা প্রবাহিত হইল। 
বাঙ্গা লীহদয়ও প্রস্তুত ছিল, খধি বঙ্কিম, কবি হেম--নবীন, 

নাট্যকার, গিরিশ যে সাহিত্যের ধারায় জাতির সপ্রীবনী রসের উদ্ভব ও 

ঈঞ্চার করিয়াছেন, ক্রমে তাহাই বাঙ্গালার মাটী এমন উব্ধবর করিয়া 

ফেলিল যে বাঙ্গালী যুবক আবার নব ভাব ধারায় উদ্ধ্ধ হইয়! উঠি্। 
নরেন্্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বেদান্ত শিক্ষাই দিতেন না, 

মহা প্রাণবান্ মান্য ছিলেন তিনি--জীবে শিব জ্ঞান করিয়া লোক 



১৮৮ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 

সেবায় প্রাণ ঢালিয়। দ্রিলন। জীবন গঠনে যে ভাবগুলি দরকার 
(199919 ) যুবকদিগকে তিনি তাহা শিখাইতে লাগিলেন_ আর 

ভুলভ্রান্তি না দেখিয়াও মানুষকে মানুষ করিয়! গড়িয়া! তুলিতে 
লাগিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়! বঙ্গযুবকগণকে শিখাইতে লাগিলেন__ 

“বঙ্গযুবক, বিশ্বান করো তোমরা মানুষ, বিশ্বাস কর তোমরা 

অপরীসীম কাধ্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস 

করেো৷ ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করে৷ জনে জনে তোমরা 

ভারত উদ্ধারে সক্ষম |” 

সদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে সকলকে তিনি তিনটি 
বিষয়ে লক্ষ্য করিতে বলিতেন-__ | 

€1 7০0 151) 60 0০0 ০০০০ 60 7001" 000706105 10010059161) 

ট.766 11011005 %19000655219, 10116 56 1500 98].**-*, 

“প্রথম লক্ষ্য তোমার বোধশক্তি। এইযে তোমার অসংখ্য 

ভ্রাতৃবৃন্দ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত__তাহাদের 

অভিযোগ, অভাব, ছুঃখদৈম্তা তা কি তোমার অন্তরে বিধে, তুমি কি 

প্রাণে প্রাণে অনুভব কর যে তাহার! প্রকৃতই অতি দীন ? তাহাদের 

জন্য তোমার হৃদয়েকি ভালবাসা আছে তোমার শিরায় শিরায় 

তাদের অভাব কি তোমায় জর্জরিত করে, তুমি সত্যই অনুভব কর? 
যদি তোমার এই অবস্থা আসিয়া থাকে, ইহারই নাম বলিব 

ব্যাকুলত। | 
দ্বিতীয়ত:।তুমি এ অভাবমোচনের কোন উপায় খু'জিয়৷ পাইয়াছ 

কি না । তাহ! অন্ধুসন্ধানে লিপ্ত হওয়াই তোমার পরবর্তী! কার্য হইবে। 
“৭০০ 12115 79956 9১ /001581 1801) 01006 700. 11959 10000 

00৮ ৪ 1610)90.0.৮ 

তৃতীয়তঃ তোমাকে দেখিতে হইবে তোমার উদ্দেশ্য কি পরহিত 

সাধন না স্বার্থান্বেষণমূলক ? 
৭১6 700 ৪819 61180 700. 2:6 006 930100.60 107 6980. 0৫ 8910, 

07 60118 10011759006) 01 1059 01 19059] ?% 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেম ৯৮৪ 

“অন্তরের গৃঢ়সথল কর 

অদ্বেষণ মন 

পশি অভান্তরে গুহাতম স্তরে 

হের কেন স্বার্থ লুক্কায়িত। 
উচ্চ আশ উন্নতি গ্রযাস, 

আছে কি গোপনে ধরি 

স্বদেশবংসল ভাব, 

আধিপত্য লিগ্ষা, কিন্বা ভারতের হিত 

চাঁলিত অন্তর তব?” 

গিরিশচন্ত্রের চও, (১৮৯১) 

তারপর আপনার পরহিত সাধনে আপনি কি সর্ববস্বার্পণ করিতে 

পারেন? ঘিনি পারেন, তিনি সর্ধত্যাগী আর তাহার দ্বার বিরাট 
কাধ্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলেই__ 

4010) 10080 000. 16 18001100170 278 0 /680116]) ৪ 
10)3607800 আও 00810 6) 00960 87০9017186৮. ২101 01 01৯ 9০0৮ 
19106 101: 0006 10৮8181108.৮ 

গিরিশচন্দ্র ্রান্তি' ও '“দংনামে' রঙ্গলাল ও বৈষ্ণবীচরিত্রের 
অবতারণ করিয়া বিবেকানন্দ সাধন! সফল করিয়াছিলেন । 

নরেন্্রনাথের কাছে বঙ্গুবকগণের সর্বদাই ছিল মুক্তদ্বার | 

কর্মেচ্ছু যুবকগণকে তিনি সর্ববন্ব ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয় কার্য্যে 
উদ্ধীপ্ত করিতে লাগিলেন, বঙ্গযুবকগণ এক নব আলোকে উদ্ভাসিত 
হইলেন । সর্ধবত্যাগী মন্ন্যাসীর কাছে বঙ্গমুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত 

হইল। তিনি বলেন_ 
৭১9 700 76911) ৪016 01126 700 09) 80920 0) 700: 10881১) ৪0 

স01] 01) 6দশো) আ1)0]) 016 10016 চা)11 ১6815 00 010৯] 700? 409 

7০৪ 801৪ 0186 7011 816 006 0013180) 6186 700 1010 200 06১1: 80 

111 06100 70 096 %10 61076 81009 108 0810) 6561) 11 0০00 
16 09 86 50919 ?” 

নরেন্দ্রনাথ রাজনীতির চচ্চা করিতেন না বটে, কিন্তু সেবাধর্শ্ের 

মধ্য দিয়া এমন ব্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাংসল্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন 



৯৯৯ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস: 

যে, বঙ্গঘুবক তাহারই প্রদশিত সেবাধর্্ম অবলম্বন করিয়া ক্রমে স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় দেশের সেবায় প্রাণ ঢাঁলিয়। দরিয়াছিল। স্ততরাং 

যুবশক্তি গঠনে বিবেকানন্দের সাধন! বড় কম নয়। 

পঞ্চদশ কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লক্ষ সহরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 

এবং বাঙ্গালার মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 

করেন। রমেশচন্দ্র কেবল যে গভর্ণমেন্টের উচ্চ কন্মচারী ছিলেন 

তাহাই নহে, তিনি বিশেষ বিজ্ঞ ও বিদ্বান ছিলেন। ইনি কেবল বেদের 

বঙ্গানুবাদই করেন নাই, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তত্বও লিখিয়। 

গিয়াছেন, কেবল অন্ুসন্ধাননিরত প্রত্বতাত্বিকই ছিলেন না, বাঙ্গাল। 

ভাষায় “বঙ্গবিজেতা' “মাধবী কঙ্কন' “জীবন প্রভাত” “জীবন সন্ধা; 

প্রভৃতি এতিহাসিক উপন্যাস এবং “সংসার ও “সমাজ সামাজিক 

উপন্তামও লিখিয়া গিয়াছেন, মার মাধবী কন্কণ, জীবনপ্রভাত প্রভৃতি 

উপন্তাসে কেবল খাটি ইতিহাসই নাই, জাতীয়তা সন্বন্ধেও অনেক কথা 
আছে। তবে একথা ঠিক যে, বঙ্কিমচন্্রই তাহাকে বাঙ্গালা সাহিত্য 
রচনায় অনুপ্রেরণা দেন । 

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন বংশীলাল পিংহ। ল কার্জানের 

শাসনকালের প্রথম বৎসরেই ছুভিক্ষ হইয়াছিল, তাই রমেশ দত্ত 

মহাশয় ছুঃখ করিয়া বলেন, লর্ড কাঁজ্জনের অভিসন্ধি বোধ হয় খারাপ 

নয়, কিন্ত ভারতীয় মনোভাব তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
ছুভিক্ষের কথ উল্লেখ করিয়া অনেক কথা বলেন। তিনি মনে 

করেন লোক-সংখ্য। বৃদ্ধি দারিপ্র্যের কারণ নয়। তিনি বলেন, 

“অত্যধিক লোকসংখ্য। বৃদ্ধি হওয়া সত্তেও জান্মানী ও বিলাতে ছৃতিক্ষ 

হয় না; আমাদের দেশের কৃষককুল মিতব্যয়ী কিন্তু তাহাদের 

খাওয়ার অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই; তাই তাহারা খুব অতিরিক্ত 

স্থদে খণ করিতে বাধ্য হয়। আর অর্থাভাবই বা না হইবে কেন-- 

তাহাদের হস্ত-শিল্প বাজারে বিকায় না. বিদেশী সস্ত। পণ্যে দেশ ছাইয়া 

গিম্নাছে। দেশের মেরুদণ্ড এই কৃষককৃল আজ অন্তঃসারশূন্ । 
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বিপুল সৈন্যের ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহুন করিতে হয়, কত প্রকার 

শুহ্ধ তাহাদিগকে দিতে হয়। ভারতের ভূমি-রাজন্বের পরিমাণও 

খুবই অধিক। এই সমস্ত কারণে ছুভিক্ষ সর্বদা লাগিয়াই আছে।” 
তাহার বক্তৃতায় বাগ্ীর উত্তেজন। ছিল না, কিন্তু উহা বিশেষ 

সারগর্ভ হইয়াছিল। তাহাতে সব্ধত্র আশার সুর ছিল। 

এ পর্যন্ত মুসলমানগণ কংগ্রেসের গতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন 

করেন নাই। এই অধিবেশনের পূর্বেও বালান্দবাগ ( লক্ষষৌ ) 
মুসলমানদের এক সভা হইয়া (৪ঠ1 ডিসেম্বর ) হাহাদিগকে নিবৃত্ত 

করা হয়। রাজা আমীর হোসেন খা সেখানে সভাপতির আসন 

গ্রহণ করেন । কিন্তু আনন্দের বিষয় যে লক্ষৌর কংগ্রেস অধিবেশনে 

মুসলমান ভ্রাতৃগণেরও বিশেষ উৎসাহই পরিলক্ষিত হয় এবং ৩০ 

মুসলমান প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। 

লক্ষৌ কংগ্রেসে সুরেন্্রনাথ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের' প্রস্তাবটা 
উত্থাপিত করিয়া যে বক্তৃতা দেন. তাহাতেও এই কথা বিশেষ 

ওজন্বিনী ভাষায় বলেন__ 

“আমাদের আশা ছিল যে, লর্ড কার্জন দ্রমন-নীতি দূর করিবেন, 

বন্রপথ পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু ছুর্ভাগ্ আমরা, আমাদের সে 

আশা পুর্ণ হয় নাই। তিনি বক্তৃতায় কত আশার কথা বলেন 

তাহ! কত সহান্ুভূতি-মুখা, আর নীতি তাহার কত বিপথগামী, 

কত অনুদার, ব্রিটিশ ন্যায়-নীতি-বিরোধী।” 
৮]]17 0306০] 100৮1001016 100 £110100152 10%, ১১700000606 

6016 1))110) 10) 108770৬5100 11117)0101, 110 007150817৯1), 

“বন্তুতঃ লর্ড কার্জনের কাধ্যে আমবা যে এত নিরাশ হইব, তাহা 

পূর্বেব কখনও ভাবি নাই 1 
66 22৮) 7106 10100 00140156৯09 1)611856 (196 % 10101 ১০ 

97110067600 10 105 06667270085 50 €০2067085 5০ :12786-7966৫ 
10 1015 199) ১০ 068])17 [01১০019৮156 ০01 0116 51609:0101 11] 0000- 
66081008 &, 00110 0]0]১০১০ 6১ 08 1)58৮ 08016100 01 131051) 1816, 
[810000206 60 21] 6050 19101510650, 1001)1856 800. 60060 10 1306151 
869585110591)1])-1 
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স্ুরেন্দ্রনাথ বলেন, “আমর! কি বিশ্বামষোগ্য নই ? আমরা সত্য 

কথা বলি, প্রকৃত পশ্থান্থুমারে সহুপদেশ দেই । আমর! অধিক 

রাজভভ্তিপরায়ণ, না, খয়েরখারা অধিক রাজভক্তিপরায়ণ ?” 

%91 9110 819. 6018 20) ছ])0 270 00106007 91510791--606 1090 
সা1)0 82) 01660 60 ৪৮৪) 10029019০01 00810006106 01 7170 10 
88980102100. 006 01 88%8010 81100 016 1)12158 0? (30৮01000676, 

স্কার সম্বন্ধে নিয়লিখিত প্রস্তাবটী করা হয়__ 

৬]], 111)15 00061655 0য0)0185989 6১ 015101১০958] 01 0106 [9৪০- 
10108) [00110 ১01১5615159 01 10081 ১০117(50 দ 81101709100 91091)060 
৮ 6108 70955110601 078 081006%9 11010101121 0০7 200 7)7 0106 
106008061010 27১60 6199 17601519659 09815011 0£ 130100108,) 01 51001]91 
1019991079 চ1)101) ছা1]] 11956 0108 €160 01 961100917 ]90108,10181709 
806 021100110169 ০1 10081 ১৪11 17009165065, 

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বংশীলাল ও সম্পাদক গঙ্গা প্রসাদ 

বন্মার পরিশ্রম ও যাত্বে লক্ষৌ কংগ্রেসের যাবতীয় কাধ্যই স্যফল্যমগ্ডিত 

হয়। এবার প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্যার এণ্টণী ম্যাকডোনেল 
ংগ্রেসের অনুষ্ঠানে বেশ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহারই 

সহায়তায় কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান সঙ্কুলনে কোন অসুবিধা 

হয় নাই। 

১৮৯৯ সালে বাঙ্গালায় ও বিহারে প্লেগের প্রকোপ থাকে, তাই 

কলিকাতা ও হাওড়ার প্রতিনিধিগণের জন্য গোমতীর অপর তীরে 

সহর হইতে অনেক দূরে পুরানিয়া নামক গ্রামের নিকটে মাঠের মধ্যে 
তাবু করিয়। বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। সেখানে যেমন শীত, তেমনি 
মাছির উপদ্রব! তাহাদের বড় কষ্ট হয়। 

গ্রেসমগ্ডপ নিম্মিত হইয়াছিল শাহমিনার ময়দানে । 

এবারকার মণ্ডপ খুব বৃহদাকার ও মনোহর করিয়া তৈয়ার করা 
হয়। সিংহদ্বারও খুব সুন্দর হয়। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বাঙ্গালী 

চক্রমোহন রায় । প্রায় ৭৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। 

তন্মধ্যে ঘ. ডা. 1. & 0901। হইতে ৬০৩, বাঙ্গল! হইতে ৫৭ জন 

প্রতিনিধি আসিয়াছিল। 
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সভাপতি মহাশয় যখন তাহার অভিভাষণ শেষ করিলেন, সংবাদ 
আসিল যে নাটু ভ্রাতৃদ্ধয় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই সংবাদ তিনি 
ঘোষণা কর! মাত্রই সেই বিরাট মণ্ডপে যে তুমুল হর্বধ্বনি হয়, তাহাতে 
যথেষ্ট আবেগের সঞ্চার হইয়াছিল। এইরূপ মুহুমুণ্ছঃ হর্যনিনাদ ও 
বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ১৯১৯ সালের অমুতসরস্থ কংখ্রেস-মণ্ডপ আলি- 
ভ্রাতৃদ্বয় ও ডাক্তার কিচলুর মুক্তিতেও মুখরিত হইয়াছিল । 

লক্ষৌ অধিবেশনেই কংগ্রেসের গঠনপ্রণালী ((07866860 ) 
প্রথমে নিরূপিত হয়। 

(১) উদ্দেশ্--বৈধ উপায়ে ভারতবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও 
স্বার্থ প্রসার-_ 

£]0 01970068907 001386169610719] 70621099016 106616ম্ন ৪0৫ 
দ/911-1)9176 ০01 079 [9901019০108 [77112 107000179- 

(২) কংগ্রেসের প্রতিনিধির নিববাচন হইবে রাজনীতিক সভা 

অথবা! সাধারণ সভায় এবং তাহ] প্রকাশ্য সভায় করিতে হইবে । 
€])6166868১ 2৮9 ৮০ 109 8180660 1)% 1১0116108)] ৪45০9018010) 9? 

9018: 1900199 200 1) [001)110 10660170:5.1 

(৩) ইপ্ডিয়। কংগ্রেস কমিটিতে ৪৫ জন সভ্য থাকিবে, তন্মধ্যে 
অন্যান্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটা কর্তৃক ৪০ জন নির্বাচিত হইবেন, 

আর যদি কোন প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী না থাকে, তবে 

সেই প্রদেশস্থ উপস্থিত ডেলিগেট্ দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। 

ইহাদের কাধ্যকাল এক অধিবেশন হইতে পরবস্তী অধিবেশন 

পধ্যস্ত বলবৎ থাকিবে। 

(৪) এই কমিটীর অন্ততঃ তিনবার অধিবেশন হইবে, এবং ইহাই 

নিয়ম-কানুন গঠন করিবেন। (৫) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী করিবেন 

প্রাদেশিক সন্মেলন এবং প্রাদেশিক কমিটা ভিষ্রীক্ট কমিটি গঠন দ্বারা 
জিলায় জিলায় কাধ্য প্রসার করিবেন। 

(৬) বিলাতে একটা ব্রিটিশ কংগ্রেস-কমিটী থাকিবে । ভাহায় 

গ্রেসের একজন বেতনভোগী সেক্রেটারী থাকিবে। আফিসেয খরচ 
তি 
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বংসরে ৫০০০২, তাহা গত এবং আগামী অভ্যর্থনা সভা ভাগাভাগি 
করিয়া দিবেন । 

যাহ। হউক অত্যাচার ও গীড়নে কংগ্রেস ক্রমে শক্তিশালী হইয়া 

উঠিল । প্রাতি বংসরই কংগ্রেস সভাপতি যাবতীয় ঘটনাঁবলীর এক 
জ্বলন্ত ছবি দিয়া লোকের মনে জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি করিতেন। 

বরাবর এরূপ চলিয়াছে কিন্তু ১৯০০ সালে লাহোরে 131801082)। 

119])0119] 17811-এ যে ষোড়শ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে 

স্যার চন্দ্রভারকার একট্র নরম সুর ধরিয়াছিলেন। ইনি বোম্বাই 
হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন, কিন্তু অধিবেশনের পূর্বে 

হাইকোর্টে জজয়তি করিবার অন্নুমতি প্রাপ্ত হন। তাই বোধ হয় 

দেশবাসীর প্রতি তাহার আহ্বান বড় জোরালে। হয় নাই। কলিকাতায় 

ফিরোজসা মেটা (১৮৯৬), অমরাবতীতে শঙ্কর নায়ার (১৮৯৭) 

মান্দ্রাজে আনন্দমোহন বসু (১৮৯৮) ও লাক্ষৌতে রমেশচন্দ্র দত্ত 
(১৮৯৯) মহোদয়গণের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার পরে স্যার চন্দ্র- 

ভারকারের অভিভাষণে কেহ বড় সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। 

কিন্তু অভাবপূর্ণ হয় ১৯০১ এর কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে । 
কলিকাতা সহরে--নানারূপ ঘটনা বিপর্যয়ে বাঙ্গালীর মন তখন 

বিষাদ ও তিক্ততায় এমনি বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহা 
সম্পূর্ণূপে প্রকট হয় এই কলিকাতা কংগ্রেসে । আর এই কংগ্রেসের 

কৃত্বভার দিন্স৷ ওয়াচার যোগ্যহস্তেই নিয়োজিত হইয়াছিল । 



চতুর্থ অধ্যায় 
নূতন শতাব্দীতে-_কলিকাতায় প্রারস্ত। 

১৯০১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে ভারতেশ্বরী মহারাণী 

ভিক্টোরিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দের প্রাণে গভীর বেদনার 

উদ্রেক করিয়া ৮৩ বংসর বয়সে মহাপ্রস্থান করেন। ৬৪ বংসরব্যাপী 

তাহার দীর্ঘকাল রাজত্বকালে তিনি প্রাণে প্রাণে প্রজাগণের যে 

হিতসাধন করিতে একান্ত ব্যগ্র ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার 

কাহারও কোন কারণই ছিল না। তাই ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা 
তাহার মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়াছিল। ভারতের সর্বত্র 
বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশ সভা, ও শোভাযাত্রা ও বিবিধ অনুষ্ঠানে 
ভারতীয়গণের রাজভক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়। জাতির এরূপ 
সুদৃঢ় সঙ্বদ্ধতায় আমলাতন্ত্ব চকিত হইল। লর্ড কাজ্ঘনও বলিয়। 
উঠিলেন, সত্যই কি ইহা খাঁটি? আর এর অর্থ কি? 1১100131981! 
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দ্বিতীয় রোমাঞ্চকর ব্যাপার পেনেল সাহেবের ছুইটি রায় 
উপলক্ষে বিচারের প্রহস্মনে ৷ ব্যাপারট৷ একটু বিস্তৃত করিয়! বলি, এ 

তাবং ১৮৮৬ (দ্বিতীয় অধিবেশন) হইতে প্রতি বংসরই 

ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিচার ও শীসন সংক্রান্ত ব্যাপার যাহাতে পৃথক পৃথক 
ভাবে অনুচিত হয়, এই লইয়া কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। 

কিন্তু এ পর্যন্ত কোন শাসনকর্তাই উহা কাণে তুলেন নাই। জিলার 
ম্যাজিষ্টরেটেগণের বৈষম্যমূলক আচরণে সংবাদপত্রে আন্দোলন হইতে 

বটে,কিন্তু গতানুগতিক ধারার কোনও পরিবর্তন হয় নাই, এই 
ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ শাসনকর্তাগণ কোনরূপ উচ্চবাচ্যও করে নাই। কিন্তু 

এই পেনেল সাহেব ছিলেন ভিন্ন উপাদানে গঠিত, তিনি কাহারও কথা 
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গ্রাহ্য না করিয়া শাসকগণের অনাচার, সকলের চন্ষুতে আহ্গুল দিয়! 
জ্পষ্টতর ভাবে দেখাইয়া দেন। 

পেনেল সাহেব (4. 7. 726010611) আয়লগ্তবাসী এবং আই-সি 

এস পরীক্ষায় সর্ববোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এই দেশে আসিয়! 

ময়মনসিংহ, বরিশাল, প্রভৃতি অনেক স্থানে জজিয়তি করেন। ১৮৯৯ 

সালে ইনি যখন ছাপরার জজ, টুইডেল সাহেব ছিলেন সেখানে 

অস্থায়ী ম্যাজিষ্টেটে (স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাকৃফারসন তখন বিদায় 

লইয়া অন্যত্র ছিলেন) মিঃ তব্রাড্লি (1378019য ) পুলিশের 
স্থপারিন্টেণ্ডটে, করবেট এ আসিষ্টান্ট 08081. 119000% সিভিল 

সার্জন ও মিঃ সিমকিন্স ডিষ্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার। এত বড় সহরে মুষ্টিমেয় 
ইংরাজ, কিন্তু তাহাদের একটি ক্লাবও ছিল। 

ঘটন। এইরূপ হয় যে সারণ জিলার একটি বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে 
ম্যাজিষ্ট্রেট টুইডেল সাহেব জমিদারবর্গকে মাটী ভরাট করিয়া বাঁধটা 
বাধিয়! দিতে বলেন। কিন্তু এরূপ আদেশ আইন সম্মত নয় মনে 

করিয়া তাহার! উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। একদিন (১৯ আগষ্ট 

১৮৯৯ ) করবেট ও মিমকিন্স ফুলওয়ারী গ্রামে গিয়া নরসিংহ নামক 

এক ব্যক্তিকে মাটি তুলিতে বলে। নরসিংহ জাতিতে ছত্রী ( রাজপুত ) 
জলপাইগুড়ি পুলিশে সে কাজ করিত ; এবং অসুস্থতা নিবন্ধন তখন 

তাহাকে ছুটি নিয়া বাড়ীতে বাস করিতে হইতেছিল। নরসিংহ উচ্চ 
জাতীয় বলিয়। বাঁধ বাঁধিতে অস্বীকার করে এবং তাহাতে করবেট 

সাহেবের ধৈর্্যচ্যুতি হয়। করবেট সাহেব জিজ্ঞাসা করেন__ 
“তোম ক্যা কাম্ করত হ্যায় ?” 

নরসিং-_হাম্ পুলিশ মে নৌকরি করত' 
করবেট-_তব তোমকো হুকুম তামিল করনেই হোগা । 
নরসিং-_হাম ইহাঁকা পুলিশ নেহি, জলপাইগুরিমে নৌকরি 

ফরতা । 

করবেট--তোম ঘাওগে কি নেহি? 



ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৭ 

নরসিংহ-_(বৃদ্ধাঙ্থুলি দেখাইয়া) তোমহারা হুকুম হাম নেহি 
মানেঙে । 

ইহাতে ধৈর্যাচ্যুত হইয়া মিঃ করবেট তাহাকে লাথি মারে, 
নরসিংহ একটু পশ্চাতে হটিয়া পুনরায় সম্মুখে অগ্রসর হইতে 
থাকে । করবেট তাহাকে আবার লাথি মারে, এবং মার খাইয়া সে 

আবার সন্মুখের দিকে আসিতে চেষ্টা করে। এইরূপ তিনবার 

হয় এবং অবশেষে সাহেব নরসিংকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিয়! 

বুকের উপরে উঠিয়া বসিয়া মাবিতে থাকে ও সিমকিন্স সাহেব 

লাঠি দিয়া (19800) তাহাকে গায়ে মাথায় মারিয়া রক্ত 
বাহির করে। অদূরে সীতা চামার কাজ করিতেছিল। সে ইহা 
দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া সাহেবদের উপরে লাঠি উঠাইলে, সিমকিন্স 

তাহার লাঠি কাড়িয়া নেয় এবং তাহাকেও মারে। ইত্যবসরে নরমিং 

একটু ছাড়ান পাইলে পলাইয়া গ্রামের ভিতরে চলিয়া যায়। 
ইহার পরে গ্রামবাসীগণ ভয়ে আসিয়া কাজ করিতে বাধ্য হয়। তবে 

অসুস্থ বলিয়া নরসিং অল্পক্ষণ পরেই চলিয়। যায় । 

পরদিন আঘাত একটু গুরুতর বকমের হওয়ায় নরসিংহ হাস- 

পাতালে আসে । জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে সিভিল সাজ্জন মাডক্ের 

সন্দেহ হইল যে অভিযোগ ছুইজন শ্বেতাঙ্গ রাজকম্মচারীর বিরুদ্ধে 

উপস্থিত হওয়! সম্ভব । . সে তখন ছাপর৷ ক্লাবে গিয়া করবেটকে 

এবং ব্রাডলীর বাড়ীতে গিয়া তাহার কাছে সংবাদ দিল। করবেট 

হাসপাতালে গিয়া নরসিংকে নিয়া ব্রাডলীর বাড়ী আসে। ব্রাডলী 
নরসিংহকে বলে__ 

দতুম্ নৌকরি ছোড় দাও, হাম কুছ নেহি করেগা ।” 
_ সেচাকুরী ছাড়িতে অস্বীকার করিলে, তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 

টুইডেলের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। তিন জনের কথাবার্তা হইলে 

করবেট একখান! রিপোর্ট লেখে এবং ট্রইডেল দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৩, 

১৮৬ (সরকারী কন্মচারীর কার্যে বাধা প্রদান ও প্রহার ) প্রভৃতি 
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ধারায় অভিযুক্ত করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জাকির হোসেনের এজলাসে 
পাঠাইয়। দেন। 

কোথায় সাহেবরা মারিল, আর বিচারে শাস্তি পাইল নরসিংহ 

তাহাও আবার ছুই মাসেব কঠোর সাজা__কারাবাস। বেচারা 

নরসিংহ জেলে গেল, কিন্তু তাহার উকীল জগন্নাথ সহায় নিজেই সমস্ত 

ঘটনার অবলম্বনে একখানি আফিডাভিট করিয়া জজ সাহেবের কাছে 

আপিল করিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেবও মেসার্স” ট্রইডেল মিমকিন্স, 
করবেট, মাডঝ্স, জাকির হোসেন ও জগন্নাথ সাহার জবানবন্দী লইয়া 

ঘোর অবিচার হইয়াছে সাব্যস্ত করিয়া নরসিংকে অব্যাহতি দেন। 

এই মোকদ্মায় কেবল ছাপরায় নয়, সনগ্র শাসন বিভাগে 

হুলস্থুল পড়িয়! গেল। ছোটলাট, বড়লাট সকলেই বিচলিত হইয়া 
উঠেন। পেনেল সাহেব উপরোক্ত সাক্ষীদের ডাকিলেন স্ুবিচারের 

জন্য, কারণ তাহার বিশ্বাস হয়, ২৭ বৎসর হাকিমি করিয়াও জাকির 

হোসেন বিচারের প্রহসন করিয়াছেন এবং এরূপ ব্যক্তি করুক বিচার 

কাধ্য সম্পাদন কেলেঙ্কারী ভিন্ন আর কিছুই নহে। [6 11] 1)9 ৪ 
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একথ। বলিয়! রাখি যে, আইনের এরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ লওয়ার 

বিধি আছে। আর পেনেল সাহেব প্রথমেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের 

কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। কমিশনার বোডিলান সাহেব নাকি 
তাহা দিতে নিষেধ করেন, তাই এরূপ সাক্ষী নেওয়ার দরকার 

হইয়াছিল। ইহাতে স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর লিগাল রিমেমব্রেন্সার 

মিঃ 17810167 কে 001)9911 করেন। হ্যাগ্ডলে বলেন, নিশ্চয়ই সাক্ষী 

দিতে হইবে । ইহাতে বুঝা যাইতেছে শাসন বিভাগই মিঃ পেনেলের 
বিচার কাধ্যে বাধা প্রদান করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। 

পেনেল সাহেবের রায় একটু বড় হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত 
ঘটন। বিষদ্ভাবে বিবৃত আছে। রায়ে একটিও অবাস্তর কথার 

উল্লেখ নাই। কিন্ত এই রায় পুঙ্ান্ুপঙ্খরূপে পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়- 
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মান হয় যে, ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার করিতে পেনেলের ন্যায় এরূপ 
্ায়নিষ্ঠ বিচারপতি ইতিপৃরে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

ব্রিটিশ জাষ্টিসের সর্বত্র সুষশ, কিন্তু এখানে আমরা দেখিতে 

পাই যে, ভারতবাসী ও ভারতবাসীর মধ্যে বিচারের সমস্যা উপস্থিত 

হইলে ইংরাজ বাস্তবিকই সুবিচার করেন, কিন্তু যদি একপক্ষ ইংরাজ 

হয়, তবে সর্বত্র গ্তায়নিষ্ঠা রক্ষিত হয় না! এ ধারণা প্রায় অধিকাংশ 
লোকের মনেই বিরাজ করে। কার্য্যেও আমরা মহারাজা! নন্দকুমারের* 
সময় হইতেই এরূপ লক্ষ্য করিতেছি। তাই যদি এরূপ কোন নিরপেক্ষ 

ধন্মশীল বিচারক কদাপি দৃষ্ট হয়, তবে তিনি যে সকলের হৃদয় জয় 

করিতেই সমর্থ হন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । পেনেল সাহেব 
এরূপ বিচারকই ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন £__ 

/85৯00]65 1)5 1010001621৭ 00001 78001565810 01800607661) 1006 

)11000111])08). 10097 910 20 11061 69 08786 9161] 019 0191)- 

[09218110001 1:85]. 01 51101)9560 10188] ন00)91109065, 1618 00006, 

10 (10110196116 6765 00010 1১0 10017180180 1১0৮ ০১০৪৭৪৮০১৪৮] 

|) [01001৯10170 0116))1) ১০ 1711 10011) 110])0510 11001610117 ৮০ 

69,৮611)700 0110 7610010174 1)00%7061) (110 6৮০ 1085, 2770 6০ 06188 

16581117116 109৮৮০৮1010) 20001015 01)9 010156 ০0110101010 29 

61)01050150৯ 018]09১60 69 1774]06 21109911065 101" 6110 1111001)1116) জা 1101) 

(])1৭ 01107996109 2 60161079010  70:০901706 11) 6116 19010199218 

01917200৮00 0106 04101701208 01 51016100611) ৮1101) 01726 

1711601)116 ৮০065 10581, 

পেনেল সাহেব ঠিক বলিয়াছেন যে পর্যান্ত “ইংরাজ বড় (রাজার 
জাতি ), দেশবাসী ছোট (দাস জাতি)” ভাব ন1 বিছুরীত হইবে, 

নে পর্যন্ত ভাবতীয়গণের প্রতি ইংরাজের এরূপ প্রহারাদির ব্যাপার 

* মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁলী হয ১৭৭৫ খুষ্টাব্েঃ জাল অপরাধে । গভর্ণর- 

জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সঙ্গে তাহার শত্রুতা ছিল, আর বিচার হয় 

হোট্টিংসের বন্ধু সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইন্পের 

আদালতে | বনু নিরপেক্ষ ইংরাজ এই দণ্ডকে 10101] 1)01091 বলিষা আখ্যা 

দিয়ছেন। ইংরাজ রাজত্বে মহারাজ! নন্দকুমারেরই প্রথমে ফাসি হয়। 
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লোপ পাইবে না। স্থখের বিষয় আজ আর ভারতবাপী আপনাকে 

দাসজাতি বলিয় ভাবে না; বোধ হয় সেই কারণেই এইরূপ মারধর 
অনেকট। কমিয়াছে। | 

যাহ! হউক এইবার এই রায়ের ফলাফলের কথ! বলিব । ১৮৯৯ 

সালের ৭ই অক্টোবর রায় বাহির হইবার পরেই শাসক-মহলে 

হুলস্থুল পড়িয়৷ গেল। স্যার জন উডবার্ণের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
লর্ড কার্জনও নাকি বলেন, “পেনেলের এইরূপ কাধ্য, এনকোয়ারী 
করিবার স্বাধীনতার অপব্যবহার_-€৪)১৩ 01 109 11061 0 

970011..৮ অবশ্য পেনেল সাহেবের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কোন 

আপিল হয় নাই, এবং হাইকোর্ট কোন মস্তব্যও প্রকাশ করে নাই। 

কেবল তাহাই নয়। ইহার সপ্তাহের পরেই পেনেল সাহেবকে 

১৬ই অক্টোবর তারিখে তারযোগে নোয়াখালীর মত একটি অস্বাস্থ্যকর 

স্থানে বদলী হইবার আদেশ দেওয়! হয়। 
পেনেল সাহেব পরে বলিয়াছিলেন, “মামি ৯ই অক্টোবর তারিখে 

চীফ সেক্রেটারীর কাছে রায়ের নকল পাঠাইয়া দিই, তথাপি মাননীয় 
স্থুরেন্রনাথ এই রায়ের সঙ্গে সপ্তাহের মধ্যে তারযোগে নোয়াখালী 

বদলী হওয়ার সম্তাবনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে ছোটলাট যে 

উত্তর করেন, 

6611. 1১80100]] ৮25 680১1০78৩10 0176 00958 01 61)9 01101] 
008006৭8110 076 ০70 10191706105 1010 6০0 ই 0201181 2.5]095960 
081018 (70611001069 101১ 0000906106৮” -- 

তাহ! মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়৷” 

নোয়াখালী যাইবার পেনেলের খুবই অনিচ্ছা ছিল কিন্তু গত্যন্তর 

নাই। অতঃপরে ১০ই ডিসেম্বর (১৮৯৯ ) স্বয়ং ছোটলাট স্যার জন 

উডবার্ণ বাহাদুর চীফ সেক্রেটারী বোণ্টন সহ নোয়াখালী উপস্থিত 

হন। সেখানে নাকি জেলের অবস্থার উন্নতি করার দরকার হইয়াছিল । 

পেনেল সাহেব বলেন, নোয়াখালীতে হঠাৎ জেলেব অবস্থার উন্নতির 

কোন কারণই হুইয়া উঠে নাই। 
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সেখানে তিনি নিজের 70৪89 7:00]07-এ পেনেল সাহেবকে 

বলেন, “তোমার রায় পড়িয়া মনে হয় ইহাতে নিরপেক্ষতার অভাব 
আছে। মনে হয় যেন পুর্বে তোমার সাঙ্গ জিলার অন্ত অফিসারদের 
সঙ্গে বিবাদ ছিল।” 

969170 7০001. )00:01061) ] 11059 572,5৮0. 0001)6৯ চ৮1)661)67 708 

৪6 26 100 1001019] 610])107106106, 11009 100010101 0000015 819 0) 

01006180005 93 [0001 25 61)6 8%6০1%৪ 0100 [ ৮ 0৩৮) 6০ 00 

811, 11105 ] 20 91989151700 6৩: 9001 10010106100. 10108009, 

1১67017)6 5০0 100020)606 19703 116 60 001১6 11601767900 67৪ 

76911) 50 11017727610] 29 700. 51700]0 11076 17060), 10০ 100106159 

[9100001 ছ৮161) আ[)101) 700. [:015090 6109 [9911001091) 200. 08 1019010$ 

0080] 009,189 199 01010] 00. 00056 11759 100. 5০০ 0896] অ16] 

€1)6100, 

পেনেল-_-“আপনি তা মনে করতে পারেন, কিন্তু অনেকে বলেন 
আমার রায়ে জাতীয় মহাসনিতির অপেক্ষাও বেশী কাজ হ'য়েছে।” 

1648 00008917006 1109 61020 আব ৩৮৮) 6%০ ব১০1০0৩] 

(/0100165985 8 

ছোটলাট-_-4১১ 100)87681] [00] 10048 হাট্য 0101010. 

পেনেল--] 1010 00]. 00501110701) 1120 00109 91] 11197 

0090]10 10 [)165918 (2011) 0010011)9 ০09. 

ছোটলাট একটু উত্তেজিত হইলেন, বলিলেন-_ 
51৬7 00561007076 1136 ০০/66011১60701), 700. 1120 199099: 198 

02:901] 1796 500. 9 99,106. সাবধানে কথা বলবে। 

[১0701)91--00 0010501660. [4. 18. ড1)801001 ড1৮0৪১২৪১  10980. 

8009077১860: 109 20 16 আ5 ড1100 11001006০14 0০8 91 

0037156 61187 10050 900. 09০ 2, 

হ্যারজন ( আরও রাগিয়া )_ 

6৪১ [1090 99:97 11000 60 00205016147 187 16 আঅচ৪ & 000000610 

098. 

“তুচ্ছ মামলা--” 
৬. 
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28009110010 1 11759. 9/09 7968197506 81)09% 0718 2)96691" 
60 6108 17101-00? 

সা. ০১ 28061) [ ৪0) 1006 £01706 60 87066: 17160 ৪0 01500951000 
161) 111011-00076510108 150108] 01806 9178 007 0680878 800 201 
619056 ০৫ 009 17161)-0097, 1 200 51008710960 900. 095869]5, 

তারপর রায় সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। ছোটলাট বাহাছুর 
বলিলেন “তোমার রায় খুব বড় হইয়াছে-_” 

40 06)6] 10009 00101 1)%58 0159560 ০৫16 11) চদ্০ [90295. 
12670061111) 1000006106 ছ9৪ 101] ০01 9069 9700. 61618 ৪১ 

৪7০ 116610 00100106176 02) 10, 

এই সমস্ত কথোপকথন হইতে প্রকৃতই ধারণা হইবে যে, শ্বেতাঙ্গই 
হউন, কৃষ্ণকায়ই হউন, যদি কোন বিচারক শ্বেতসংক্রান্ত মোকদ্দমায় 
হ্যায্যবিচার করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহার লাঞ্থন! বড় সামান্য হয় 
না। নতুব৷ স্যার জন উডবার্ণ স্বয়ং আসিয়া পেনেল জজকে এইরূপ 
তীত্র তিরস্কার করিতেন না। 

শ্বেতাঙ্গ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় 'নেটিভের' সাক্ষ্য দেওয়াও যে কম 

বিপদজনক নয়, এ সম্বন্ধেও পেনেল সাহেব অন্য একটী মোকদ্দমার 

রায়ে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন__ 
£]]) 0015 00006) 01১8 01017 [90119 আঅ])০ আ1]] 00006 (01780 60 

156 8%1061906 28105 070018 11) &1)6 056 01 61015 10100 218 61056 

₹/1)0 00 006 10100 61081] 1)00589 16110019010 601" 81000১10066, 

61১91 1618010103 6০060. 00৮ 01 3০561812606 610091071066 8200 00007 
88]599 8210. 10010987901 01017 011169 0190060 আ]) 07) 19196 

0)791089 9100 96106 60 1211. 

এমতাবস্থায় সব সতা কথা বাহির করিবার জন্য (60 91101 

(0) পেনেল সাহেব সাক্ষীদের ডাকিয়া যে ন্যায়নিষ্ঠতা 

দেখাইয়াছেন, লর্ড কাজ্জন এবং স্যার জন উডবার্ণ তাহাতে আপত্তি 
করিলেও পেনেল সাহেবের নিরপেক্ষতায় প্রকৃত 7311091) ০530198 

এর উপরে শ্রদ্ধায় ভারতীয় মন যে চিরকাল মুগ্ধ হইয়া থাকিবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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কিন্তু বাস্তবিকই কি এ মোকদ্দমাটর রায় হই কথায় হইতে 
পারিত? নিশ্চয়ই নয়! কি ভাবে 'বাদী নরসিংহ আসামীর 

কাঠগড়ায় দাড়াইয়া ছুইমাস কারাবাসের দগুলাভ করিল, কি ভাবে 

তাহার দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়, কি ভাবে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং 
পুলিশ সাহেব বিচারককে নরসিংহের প্রতি শাস্তি দিতে প্ররোচিত 
করিয়াছেন, তাহা ছুই এক কথায় কিছুতেই সম্ভব নয়। 

২০শে আগষ্ট ম্যাজিষ্রেট সাহেব কর্তৃক নরসিংহকে বিচারাধীন 
করিবার আদেশ হয় । 

২১শে বিচার আরস্ত হয়__ 

২র! সেপ্টেম্বর সাক্ষ্য শেষ হয়। কোন ছাপাই সাক্ষী (0919706 

ভ10185503 ) না দেওয়া হইলেও, 1919709 উকীলকেই পূর্বে সওয়াল 
জবাব করিতে বলা হয়। ইহা আইনত: অবৈধ। 

৪ঠ| সেপ্টেম্বর পুলিশ সুপারেন্টেণ্ডটে আদালতে হাজির হন, 
ম্যাজিষ্্রেটের পার্থ চেয়ারে বসেন ও ঘটনা ও আইন সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। তারপর পুলিস সাহেব ও বিচারক জাকির হোসেন উভয়ে 

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ট্রুইডেলের বাড়ী যান। সেখানে কোট দারোগাবাবুও 

উপস্থিত ছিলেন । 

ম্যাজিষ্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময়ে বিচারক জাকির 

হোসেন মোকদ্দমার নুথিটীও সঙ্গে করিয়া নিয়াছিলেন। 
এবার ব্যতীত অন্ত একবারও ট্রেণে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে 

জাকির হোসেন যে ম্যাজিষ্ট্রের সাহেবের সঙ্গে আলোচন! করিয়াছেন, 

তাহ! তিনি নিজেই স্বীকার করিম়্াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, 

ম্যাজিষ্টরেট সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে করবেটকে মারিবার উদ্দেশ্ট 

নরসিংএর পূর্বেই ছিল (176৮100১ 1776671010) )' জাকির হোসেন 

জারও বলেন «আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি 

ভবিষ্যতের গোলমাল বন্ধ করিবার জন্য (10 ৪০10 (01199 ). 

ডা1)91 17997. 15 079 50219601899 1160 09৭83 ৪ 019])0990 
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৪0 1 5661190 1)01019 118170. 

ডিগ্রিক্ট ম্যাজিষ্টেট টুইডেল নিজেও এ বিষয়ে স্বীকার করেন। 
তিনি বলেন-_ 

[61301110016 10: 106 60 8৪, 6086 ] 010 2006 018 110019ত1 
£9017 %7)0 80106. 

এই সমস্ত দেখিয়া পেনেল কি মিথ্যা! বলিয়াছেন যে-_ 
£8]7 [11611 105 001956160660 10015101010) 00006 ০% 101510% 

81801566960 80160) 115 10060011010) 0056100,-১, 

“জাকির হোসেনের বিবেক 08500 দোছুল্য মাণগুণসম্পন্ন” আর-- 
“79101 [70456]) 9 10097) চ10110010 007050161006 11] 100 182] 0: 

(300 198109:8 1014 67০১. 

এখন পাঠক দেখুন কৃষ্ণকায় ভারতীয়গণের প্রতি স্থৃবিচারে 
ছোটলাট বাঁহাছুর 11000 8601019 করিতেও (উদ্বেশ্মুলক মনে 

করিতে ) দ্বিধা করেন নাই। এইরূপ কারা যাহাদিগের বিরুদ্ধে 

গিয়াছে তাহারা পেনেল সাহেবকে যাহা ইচ্ছা মনে করিতে পারে 

কিন্তু ভগবানের বিচারে যাহারা শ্রান্ধাবান তাহার! তাহাকে প্রকৃত 
ধশম্মীবতার' আখ্য। ন। দিয়া কিছুতেই পারে না। 

যাহ! হউক নোয়াখালী গিয়াও পেনেল সাহেবকে এরূপ বিচার 
বিভ্রাটই দেখিতে হইল। সেখানে কাগিল সাহেব ডিষ্রিক্ট ম্যাজিষ্রেট, 

মিঃ রেলি পুলিশের সুপারিন্টেণ্্ন্, ওসমান আলি সাহেব দারোগ! 
এবং কৈলাশ দে পুলিশের হেডক্লার্ক। এক নোট চুরির মোকত্দামায় 
পেনেল সাহেব জলার 756৫810%6 অফিসারদিগের দলবদ্ধতা দেখিয়া 

স্তস্তিত হইয়া যান। 

অল্পদিবস পরে নোয়াখালীতে আবার একটী বিম্ময়কর মোকদ্দমা 
হয়। ইসমাইল জায়গীরদার নামে এক ব্যক্তির সহিত সাদেক আলি 

প্রভৃতির খুব শক্রুত। চলিতেছিল। ১৯০০ সালের এক বর্ধার রাত্রিতে 

ইস্মাইল একটা মোকদ্দম! জিতিয় বাড়ী যাইতেছিল। পথিমধ্যে 
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কে তাহাকে হত্যা করে। পরদিন প্রাতে তাহার পুত্র ইদ্রিস পিতার 
ম্বতদেহ এক পুষ্ধরিশীতে ভাসিতে দেখিয়৷ থানায় সাদেক প্রভৃতি 
আসামীদের বিরুদ্ধে নালিস করে। ওসমান আলী দারোগা তদন্ত 

করে, কিন্তু প্রনাণাভাবে আসামীদের ছাড়িয়া দেয়। অতঃপরে বাদী 
ইদ্রিস্ নোয়াখালীর তদানীন্তন ম্যাজিট্্রট ইজিকেল সাহেবের নিকট 

এই মন্মে দরধাস্ত দেয় ষে, দারোগা ওসমান আলী আসামীদের 
আত্মীয় বিধায় সাক্ষীগণের জবানবন্দী না লইয়া ও তদন্ত না করিয়া 
আসামীদিগকে ছাড়িয়! দিয়াছে । ম্যাজিষ্টেট সাহেব স্ুপারিন্টেণ্ডে্ট 

রেলির উপর তদন্তের ভার দেন। পুর্ব্বেই বলিয়াছি ওসমান আলি 
রেলির বিশেষ অনুগত লোক, তিনি ওসমান আলির মতই সমর্থন 

করেন। ইজিকাল সাহেব পুনরায় ইন্স্পেক্টুর মথুরানাথ বাবুর উপর 
তার দেন। মথুর বাবু সাদেক আলি প্রভৃতি তিনজনকে খুনী 

মোকদ্ধমায় চালান দেন। 

যথাসময়ে দায়রায় যখন মোকদ্মার বিচার হয় পেনেল সাহেব 

সাদেক আলিকে ফানির এবং অন্য দুইজনকে দ্বীপান্তরের আদেশ 

প্রদান করেন। রেলি সাহেব, ওসমান আলি প্রভৃতি আসামীর দিকে 

সাক্ষ্য দিয়াছিল। 

এই মোকদ্দধমায় নোয়াখালীর জনসাধারণের মধ্যে এমনই 

উত্তেজনার স্থষ্টি হয় যে প্রায় ছয় হাজার লোক রায় দেওয়ার পরে 

পেনেল সাহেবের অন্ুবত্তা হইয়! “ধন্মাবতার' বলিতে বলিতে তাহার 

বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করে। মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়া গেলে 

পেনেল সাহেব রেলি সাহেবকে মিথা। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ১৯৩১ ৪৬৬ 

দঃ বিঃ ধাঁরার অপরাধে বিন! জামিনের আদেশে মুন্সেফ নবীন বাবুকে 

দিয় গ্রেপ্তার করান। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯০১) মোকদামার রায় 

হয়। 
এই মোকদ্দমার বিচার প্রসঙ্গে পেনেল সাহেব ছোটলাট বাহাছুর, 

বোণ্টন সাহেব ( চীফ সেক্রেটারী ) বোডিলন ( পাটনার কমিশনার ) 
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প্রভৃতির সঙ্গে ছাপড়া মৌকদ্দমার পরে আনুসঙ্গিক যেরূপ চিঠিপত্র 
চলে ও কথাবার্তী৷ হয় তাহাও উল্লেখ করিয়া শাসন বিভাগের দোষ- 

ক্রুটী সব দেখাইয়া রায় লেখেন। রায়মহ ইনি নিজেই কলিকাতা 
চলিয়া গিয়! চীফ জা্টিস স্যার চাল“স ম্যাকৃলিনের কুঠীতে যান। চীফ, 
জষ্টিস দেখা না করিয়। লিখিয়! দেন “অসমর্থ” । 

অতঃপব মেসার্স আমিরালি ও প্রেট জাষ্টিসদ্বয়ের নিকট 

মোকদ্দম। উপস্থিত হইলে, রেজিষ্ট্রার 011%)177% সাহেবের কাছে নঞ্ধী 

ন! দেওয়ার হাইকোর্টের সুপারিশে গভর্ণমেন্ট কতৃক পেনেল সাহেব 

সস্পেগ্ড হন। মোকদ্দমার রেলি সাহেবকে টেলিগ্রামে জামিন 

দেওয়া হয় এবং পরে তাহার বিরুদ্ধে চার্জও উক্ত জগ্টিস ম্যাক্লিন 
বাহাতুর নাকচ, করেন। 

সাদেক আলি প্রভৃতির আপীলের শুনানীর সময় উক্ত জগ্িসছয় 

মপর ছুইজন আসামীকে অব্যাহতি দিয়া সাদেক আলির পুনবিবচারের 
আদেশ দেন। এবার বিচার হয় জজ গিডট (0010) সাহেবের 

আদালতে । তিনি এবারও সাদেক আলিকে ৩০২ ধারা (খুনের) 

চার্জে দোযী সাব্যস্ত করিয়! দ্বীপান্তর দেন। তাহার রায়ে বলেন 

আসামীর। কয়জনই লিপ্ত ছিল তবে কাহার আঘাতে জীবনাস্ত 

হইয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়ায় তাহাকে দীপাস্তর 

দিয়াছেন । খুনের চার্জে ফাসি অথব' ক্বীপাস্তর ছুই শাস্তিরই বিধান 
আছে, তবে ছ্বীপাস্তর দেওয়াও এক্ষেত্রে অন্যায় হয় নাই। গ্রিডট 

সহেবের স্বুবিচারেও সকলেই আনন্দিত হয় এবং তাহারও নিভীঁকতা। 
কম উল্লেখনীয় নয়। 

মোকদ্দমার এই অবস্থা তহুপরি আর আম্ুসঙ্গিক অন্যান্য অনেক 

রোমাঞ্চকর ব্যাপারও ঘটে, কিন্তু সেগুলি উল্পখ করিব না। তবে 
এইমাত্র বলিতে পারি অল্পদিন মধ্যেই মেদিনীপুরে যে কংগ্রেসের 
প্রাদেশিক সম্মিলনী হয় তাহাতে সভাপতি বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্য 
বিশারদ মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বার-এট্-ল 
মহোদয় পেনেল সাহেবের খুব প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করেন-__ 
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106 5১০৪]১8133101) জন 1006 01]7 আ0209 92) 00160657১6 1119521 

2100 6196 108110811 10৮৭ 7 ৬০1:৮ 00০00 ০80১6 01 ৪107) 50511056 10091 
(90591100061), 

মেই প্রাদেশিক সন্মিলনীতে শান ও বিচার বিভাগের স্বতস্ত্রতা 

সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 
বার-এট-ল স্পষ্ট বলেন যে, যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও বিচারবুদ্ধি দেখাইয়া 
পেনেল সাহেব আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহ] অনন্যসাধারণ 

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না__ 

এ, (01)0ত।11)01/---01)6 ১০970610800 08৯৪ ০৯ 25910 60৮10 010041- 

9৪5 0100 60119 ০০910 7706 (01286 600০ 2০৮ 0106 16 ত%৪ 091 
006 58 0£ ]050106 61120 [১901991] 92,011580 1015 0৮৮) ])1:0913606১ 

9,710 1 চ2এ 618 02,088 01 00050106 10101) 1020. 21006 90608660101] 

60 80% 01) 60 0106 0100769৭০01 1)15 0ম 00105167806. 

মিঃ চৌধুরী একথাও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই যে চীফ 
জাষ্টিস পেনেল সাহেবকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া 'অবিবেচনার কাধ্য 

করিয়াছেন 20191 11015072011, আর ইহাতে পুলিসের বে-আইনী 

কাধ্য ও শাক সম্প্রদায়ের (0%0006%9 এর ) উহা সমর্থন করার 

জিদই বরং স্তুম্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছে । 

শিক্ষিত বাঙ্গালী সে সময়ে পেনেল সাহেবকে দেবতার হ্যায় 

দেখিতেন--117, 1700191159৭ 1109 1001 01 1100 000৫8160 

0183595. কেবল কি শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটই পেনেল সাহেব 

পূজ! পাইয়াছেন? সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয় তিনি তখন জয় করিতে 

পমর্থ হইয়াছিলেন। একটী ঘটনার কথা বলিতেছি। 

মোঁকদ্দমার প্রায় ছুইমাস পরে পেনেল সাহেব কলিকাতা 

হইতে ফিরিয়া আসেন। তখন তাহাকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন 

করিবার জন্ত সমস্ত বাঙ্গালী যেন ঝীকিয়া পড়িল। ষ্টেসনে 

্টেসনে এত হর্ধধ্বনি, এত জয়োল্লাম, এত কাতর আশীব্বাদ পূর্বের 

আর কখনও কাহারও জন্ঠ হইয়াছে কি না সন্দেহ। রাজ-প্রতিনিধি 
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লর্ড রীপনের বিদায়কালে সহরে সহরে অপরিমিত লোক সমাগম 

হইয়াছিল। এবার সাড়া দিয় উঠিল গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়, 
দোকানদার, মজুর, শিক্ষক, উকীল, ছাত্র, কেরাণী, তালুকদার, 

জমিদার, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি দেশের যাবতীয় লোক। এইরূপ 
জনজাগরণ ( 01853 9/91)11)0 ) পূর্ব্বে কখনও হয় নাই । সকলের 

একধ্বনি-_সাক্ষাৎ ধন্মাবতার পেনেল ! পেনেল সাহেব নিজে ভূগিলেন 

বটে কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয় তিনি জয় করিয়া ফেলিলেন। 

এই যে হিন্দু-মুসলমান জন-জাগরণ, এত যে উদ্দীপনা, এত 

ষে কাতর প্রার্থনা কখনও নিম্ষল হয় নাই। অতঃপরে ১৯০৫ 

সালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের ইহাই পূর্ব সুচনা । কার্জন 
সাহেব শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্যের যৌক্তিকতা বুৰিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনিও স্থির থাকিতে পারিলেন 

না। নোয়াখালীতে সমগ্র জিলা হইতে লোক যেন আসিয়া 

ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহরস্থ সকলে অভ্যর্থনা করিবার জন্য টাউন 

হল ঠিক করিলেন। কিন্তু সাধারণের অর্থে নিশ্মিত হইলেও 
কারগিল পাহেব উহা দিলেন না। অতঃপরে বড় দিঘীর পশ্চিম 

পারে বিরাট সভা হইল, আনন্দোতসব হইল, সাধুবাদ হইল, অভিনয় 

হঈটল। অভিনয়ের বিষয়--“জ্ঞান ও বিবেক পেনেলের পক্ষে 

বুটেনিয়াকে বন্দনা করিতেছে । স্বর্গ হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 

আবিভূর্তী হইয়া মাশীর্বাদ করিলেন, “এ আমার পুত্র সপ্তম 
এডওয়ার্ড পেনেলকে সেই অভয় দিবে ।” ৩৪ দিন থাকিয়া পেনেল 

নোয়াখালী সহর পরিত্যাগ করিয়া যান।. সেই বিরাট শোভাযাত্রা 

নির্বাকভাবে চলিয়াছিল। ছুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ জনসঙ্ঘ, মধ্যে 

পেনেলের গাড়ী। তাহার! মাঝে মাঝে গাঠিতেছে আর অশ্রবিসঙ্জন 

করিতেছে । অবশেষে পেনেল বিদায় লইলেন। সকলে নির্ববাকভাবে 

তাহা দেখিল। আর সেই বিরাট জনসঙ্ঘ বিরস বদনে অশ্রু ফেলিতে 
ফেলিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল । 
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বড়লাট বাহাছুর তখন লেডী কাজ্ছনৈ মৃত্যুতে, স্বাস্থ 
পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ছুটী লইয়া ভাব্ত পরিক্ত্যাগ করিয়াছেন । 
কিন্ত খবরের কাগজে এই জন-জাগরণের সদ পাইলেন। 
সংবাদ পড়িয়া তাহারও বিস্ময় জন্মিল। ভাবিলেন, “বটে ! এও 
সম্ভব ?” 

“11 9005 15 7981) 060 ৬118 00৮5 11 10098,0 %” 

নোয়াখালী হইতে পেনেল সাহেব যথন বরিশাল যান সেখানে ও 
তাহাকে বিপুল সন্বদ্ধনা দেওয়। হয়। ছাত্র ও উকীল হঈটতে 
সাধারণ লোক পধ্যন্ত সকালেই সম্বদ্ধনায় যাগদান করেন। 
ছাঁত্রগণ নিশান লইয়া অভ্যর্থনী করিয়া লইয়া যান এবং স্বগত 

জননায়ক অশ্বিনী দত্ত মহাঁশয় পেনেল সাহেবের নিভীকতা, ন্যায়নিচ। 
ও আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংস। করেন। 

১৯০১ সালের এই ছুইটী ঘটনায় ভাবী জন-জাগরণের স্বুচনা 
আনয়ন করিয়া দেয় বলিয়া এস্থানে বিস্ততালোচন। কবিতে বাধ্য 
হইয়াছি। 

এবার কলিকাতার কংগ্রেস হয়। আর মুপ্োখিত বাঙ্গাল! 
সম্পূর্ণভাবে মনে প্রাণে উহার সাফল্য আনিতে এট করে নাই। 
বোম্বাই প্রদেশের মাননীয় ডিনসা ওয়াচা সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন এবং নাটোরের মহারাজা রাণী ভবানীর বংশধর স্যার জগদীন্দ্- 
নাথ রায় অভার্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হন। কংগ্রেস অধিবেশানের 
পূর্বে ডাক্তার শরৎকুমার মল্পিক বিলাত হইতে আসিয়। কংগ্রেসে 
যোগদান করেন । 

অধিবেশনের ৩।৪ মাস পুর্ব হইতে শ্বেধনাথ নন্দ্যাপাধ্যায় 
মহাশয় বাঁকীপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া লোকদিগের 
শিক্ষার পথ প্রসার করেন। যে-দিন ভিণি বাঁকীপুবে এ্াংলো- 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ওজন্ষিনী ভাষায় কংগ্রেসেব করেকটা প্রধান প্রধান 
বষয় (১998) বুঝাইয়া দেন (১9100871901) 01 11001012181) 

9য8006%6, 911)0011691)60990১ (1৮11 ৪1৮10০10৯8001108,001)5 

(ভতি ) তখন এই ক্ষুদ্র লেখক সেই সভায় উপস্থিত ছিল। 
মাননীয় খোদাবকৃস খা বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং 
ব্যারিষ্টার আলিম ইমাম সাহেব সভার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া- 

্পী . 
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ছিলেন। তিনি বলেন মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগদান করিলে 
তাহাদের সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে। 

ইহারই সাতাইশ বৎসর পরে স্তার আলিম ইমামকে দেখিয়াছি 
আবার শন্যভাবে- হিন্দু-যুসলমানের তুল্য স্বার্থ সংরক্ষণকারী 
হিসাবে । সেই বিষয় পরে বলিব। স্রেন্দ্রনাথ ও মিঃ যোগেশ 
চৌধুরী পাটনায় যান ১৯০১এর নভেম্বর মাসে। পাটন! কলেজেও 
বক্তৃতা হয়। কমিসনার ম্ভারিস সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। স্ুরেন্্রনাথ সেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব ওজব্বিনীভাষায় 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লেখকের শিক্ষাগুরু প্রিন্সিপাল মিঃ সি, আর 
উইলসন সাহেবও একটী সারগর্ভ বন্তুত। দেন। 

এবার কংগ্রেসে খুব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়_-বিশেষতঃ প্রাথমিক 
সঙ্গীতটাতে। শ্রীযুক্ত সরল দেবী চৌধুরাণী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
সংগৃহীত পঞ্চাশ জন গায়ক লইয়া স্বরচিত গানটাতে সকলকে মুগ্ধ 
করেন 

“গাহ হিন্দুস্থান” 

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী 
গাহ আজি হিন্দুস্থান 

মহাঁসভা৷ উন্মা্দিনী মম বাণী 
গাহ, আজি গাহ, আজি হিন্দুস্থান। 

কর বিক্রম বিভব যশঃ সৌরভ পৃরিত 
সেই নাম গান। 

বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উত্কল, মাদ্রাজ, মারাঠা, 
গুজ্জর, নেপাল, পাঞ্জাব, রাঁজপুতান 

হিন্দু, পাঁশী, জৈন, ইসাহী, শিখ, মুসলমান 
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে 

নমো হিন্দুস্থান। 
হর হর হর জয় হিন্দৃস্থান 

দাদার হরমজদ হিন্দুস্থান 
ইলাঠি আকবর হিন্দুস্থান 

নমো হিন্দুস্থান 
সকল জন উৎসাহিনী মম বাণী 

গাহ আজি নূতন তান। 
মভাজাতি সংগঠনি মম বাণী 

গাহ, আজি গাহ, আজি নৃতন তান। 
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উড়াও কন্ম নিশান ধন্দ বিষাণ 

জাগাও চেতাধে প্রাণ 

বঙ্গ বিহাঁর'"'-** 

হরে মুরারে হিন্দুস্থান 
জয় জয় ব্রহ্মণ হিন্দুস্থান 
অলখ নিরঞ্জন হিন্দুস্তান 

নমো হিন্দস্থান। 

সভায় বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। 

সমগ্র গানটী এখানে উদ্ধত হইল । 
সভাপতি ওয়াচ সাহেবও বেশ তেজন্বিতার সহিত সাত্রাজাযবাদ 

সম্বন্ধে বলেন 

1175970 110009118118009 00৯0 ৯7০81901165 0101561018৭ 
1001১011015 1)9110 01 17001056-৯197 ২00 06])8৯৯018 0৯10 10৯ 
৯২৫০1)09716 00] 0106 10101106100, 00 09010061085 ০০০৭ 
00101706186, 1006 16 1১106 10101001১60 107) 10080 ৪18 0511. 

দ্বিতীয় দ্রিনেও “কোরাসে' আর একটি শ্ুন্দর তারত-সঙ্গীতের 
গান হয়। এই গানটাতে তুল্যরূপ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। গানটা 
স্বগীয় জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহ1শয় রচিত__ 

চল্রে চল সবে ভারত সন্তান 

মাতৃভূমি করে আহ্বান 
বীরদর্পে পৌরুষ গর্বে 
সাধর সাঁধ সবে দেশের কল্যাণ । 
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্ত কে করে মোচন 
উঠো জাগো সবে বল-__-“মাগো 

তব পদে স পিছু পরাণ” 
একতন্ত্রে কর তপ এক মন্ত্রেজপ 

শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক 
এক সুরে গাও সবে গান। 

দেশ দেশান্তে যাওরে আন্তে 
নব নব জ্ঞান। 

নব ভাবে নবোত্পাহে মাতো 

উঠাওরে নবতর গান । 
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লোক রঞ্জন লোক গঞ্জন 

না করি দৃক্পাঁতি 
যা শুভ, বাঁভা ধরব, ন্যায় 

তাঠাতে জীবন কর দান। 
দলাদলি সব তুলি হিন্দু মুসলমান । 

এক পথে এক সাথে চল 

উড়াইয়া একতা নিশান। 

মহামতি তিলক অধিবেশনের প্রথম দ্রিন কলিকাতা আসিয়! 
পহুছিতে পারেন নাই; দ্বিতীয় দিন হইতে তিনি একান্তভাবে 
যোগদান করেন। তাহাকে দেখিয়। সকল লোকের হধধবনিতে সভা 
পূর্ণ হইয়া গেল। 

মিঃ গান্ধি (পরে নহাত্া ) লক্ষাধিক দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতী 
ব্যক্তির স্বপক্ষে কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন | মি? 3179010য, 

লামক একজন সাহেব বলেন, “আপনারা অন্য সব প্রস্তাব রাখিয়া 
কেবল হোমরুলের জন্তই উঠিয়া পড়িয়া লাগুন__]) 19৮ 
011 1৯১-(70 11) 1011 1701)06 11010 10] 10101800101 0)6 

11944181804 01 (20011 01) 01 61101. 

শাসন ও বিচাব বিভাগ সম্বন্ধে প্রস্তাব হয় এবং এখানেও 
পেনেল সাহেবের সতমাহন, তেজন্িত। ও ধন্মনিষ্ঠার কথা উঠে। 
আম্বিকা মজুমদার এহাশয় পেনেল সাহেবের বিচারের ফল ও তাহার 
সস্পেন্সন উল্লেখ করিয়া গভর্ণমেন্টের কাধ্যে প্রতিবাদ করেন, 
তখন শ্রোতৃবর্গ চতদ্দিক হইতে 3112079১, 131789709 করিয়া চীৎকার 

করিয়। উঠে, কিন্তু মজুমদার মহাশয় তাহাতে উৎসাহিত হইয়া উত্তর 
করেন__ 

€0381761010)018) 0901 077 ৯1081061000 4118018818৯ ৮৯1787096৮০ ৯% 

01) ৯1৩1) 9. ০:৮৯৪.১ 

“তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার হইয়াছে, তাহাপেক্ষা অধিকতর 
লজ্জার বিষয় কিছুই হইতে পারে না।” 

স্থুরেন্জবাবু স্বাভাবিক জলদগন্তীর স্বরে বলেন-__ 
? প্র ঠ১ 

66556 716 ০০61৭10401৬ 4,091100১৪ 10861 6010185৯ 60 8, 01০, 

স্বীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, সুরেপ্রনাথ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক, 
বিপিন পাল, ফেরোজশ। মেটা প্রভৃতিও বক্তৃতা দেন এবং সেই সব 
বক্তৃতা খুব প্রাণস্প্শী হয়। 

কলিকাতার এই সপ্তদশ অধিবেশনেধ আপ একটা প্রয়োজনীয় 
গঙ্গ নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনী (.511-11101 11100511181 100- 

11101) বাঙ্গালা হইতেই প্রথম এই কথা উঠে এবং প্রথম 
প্রদর্শনীও বাঙ্গালায়ই অনুষ্ঠিত হয়। আমাদেণ দশের শিল্প 
আমাদের আদরের হইবে, এইজন্াই শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন । 
স্বগীয় স্যার রমেশচগ্দ্র দত্ত স্পঞ্ই বুঝাইতে লাগিলেন__দেশের ছুতিক্ষ 
কেবল শাসননীতির শোধণেরই অবশ্যন্তাবী পরিণাম-_ 

“আমাদের সমগ্র রাজন্বের আদ্ধেকই অর্থাৎ প্রায় ছুই তিন 
কোটি টাকা বিদেশী শিল্পে বাহিরে যায়__উহাতে ছুভিক্ষের কবল 
হইতে ভারতকে রক্ষ। করিবার আর কোনই উপায় নাই__” 

লোকে তখন শোষণের কথা *ান ভাবিল এবং এই শোষণের 

নবারণ কল্পে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইল । ব্বগীয় ময়মনসিংহ 

মুক্তাগাছার মহারাজ! স্যার স্ূধাকান্ত আচাধ্য বাহাছারর উহা 

উদ্ধাধন কবিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি মনুষ্ত হইরা পড়িলে 
বদান্প্রণ কাশিমবাজারেব মহারাজা ন্বগীয় মণীণ্চচঞ নন্দী 
নহাঁশয়েণ যোগ্য হাতত আলিয়া উহ। পড়ে। পববণ্ণীকালে লক্ষৌর 
প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বদেশ প্রাণ ন্বর্গত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় রচিত 
নিম্নলিখিত গানটাতেও সরলাদেবী পরিচালিত সঙ্গীত-সঙ্ঘহ জন- 
মণ্ডলীর প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল-_ 

“উঠগো ভারতলক্মী উঠ আজি জগত্জন পুজ্যা 
দুঃখ দৈন্য সব নাশি কর দুরীত ভারত লক্জ! 
ছাঁড়গে৷ ছাড় শোক শয্যা কর সঙ্জ! 
পুন কমল কনক-ধন-ধান্তে 
জননি গে! লহ তুমি বক্ষে 

অন্প্ানে কর সবে রক্ষে 

কাঁদিছে তব চরণ তলে 
_বিংশতি কোটী নরনারী গো 

কাগ্ডারী নাহিক কমলা, ছুংখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে 

শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কষ্পনদশে 
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তোমার অভয় পদ স্পর্শে 
নব হর্ষে 

পুনঃ চলিবে তরণী সখ-লক্ষ্যে 
(জননী গো লহ তুমি বক্ষে__হত্যাদি ) 

তারতবাসীর্দের কর আবার সদা ব্যাপৃত শিল্প-বাণিজে। 
ঘোর নিদ্রা করি তঙ্গ কর পুরিত উদ্টম বীর্যে 
সবারে রত কর কার্যে ওগো আর যে দেখিতে পারি নে 

দুঃথ তব রাজ্যে 

জননি গো লহ তুমি বক্ষে” 

সাতানববই সালের কাল্ বসরের অবসানে ও উনবিংশ শতাব্দীর 
তামসী রজনী পোহাইতেই বিংশ শতাব্দীর অরুণাভ! সুচিত হইল। 
প্লেগ, ছুতিক্ষ, অবিচার, অত্যাচারে লোক অতিষ্ঠ হইয়াছিল। পেনেলের 
মোকদাম। হইতেই ন্যায় বিচারের স্ত্র ধরিয়া! ভারতবাসী এখন সঙ্ঘবদ্ধ 
হইতে শিখিল। ন্বদেশজাত শিল্পের প্রতিও তাহার আগ্রহ হইল। 
এখন কাধ্যকরাভাবে এই ছুইটি সম্মিলিত করিয়! দিতে অবশিষ্ট রহিল 
সম্মুখ একট! প্রকাণ্ড বাধ। এক প্রবল কুঠারাঘাতে সেই বাঁধ 
ভাঙ্গিলেন সাতম্রাজামদগর্ক্বিত দপী লর্ড কাঙ্জন। ইনিই সেই প্রবল 
বাধ ভাঙ্গির| দিয়া বন্যা প্রবাহিত করেন, আর বিবেকানন্দ উত্থিত 
স্বপবনের সহায়তায় মামাদের জাতীয় জীবনের আদষ্ট-তরণীও নূতন 
লক্ষোর উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেববাঞ্থিত বঙ্গদেশ হইতেই 
এই বন্যা প্রথমে উখিত ও প্রবাহিত হয়। আর ক্রমে তাহাতে সমস্ত 
ভারততৃমি প্লাবিত হইয়া পড়ে। আজ তাই আমাদের জন্মভূমি 
ভারতবর্ষ এক অপূর্ব উর্ধ্রক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 

পরবর্তী পুস্তকে আমরা সেই সমস্ত কাহিনীরই আলোচনা করিব। 

বন্দেমাতরমূ । 

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 
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ওযেডার বার্ণ ৬১ ৯০) ১৩১১ ১৩৩১ ১০৭ 
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৫ 
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